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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها اثنان وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في تخصص "اإلعالم
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
واالتصال" على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى  "Q1وهي الفئة األعلى.
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الثالث والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثالث والثالثين" من المجلة ،ومـن جامعـة النجـا
الوطنية بفلسطين ،نجد بحثًا باللغة اإلنجليزيـة تحـت عنـوان" :الفلسـطينيين فـي الصـحافة األمريكيـة :د ارسـة
مقارنة" ،وهو مقدم من :د .سمر إسماعيل الشنار ،من فلسطين.
ومن جامعة القاهرة ،قدم :أ.م.د .أحمد محمد خطاب ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :المحددات االجتماعية
لجودة عالقات العالمة التجارية من منظور االتصاالت التسويقية المتكاملة ".

ومن األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،قدمت :د .جيهان سيد يحيي ،من
مصر ،دراسة تحليلية بعنوان ":اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا..
تحليل شبكة تويتر".
ومن السعودية من جامعة الملك عبد العزيز ،قدمتا :أ.م.د .خلود عبد هللا ملياني ،بشاير عوض
الجعيد دراسة تحت عنوان" :اتجاهات الجمهور نحو الرسائل الترويجية عبر تويتر ودورها في تشكيل
الصورة الذهنية لشركات الطيران االقتصادية".
أما د .مؤمن جبر عبد الشافي من جامعة عين شمس ،من مصر ،قدم :بحثًا بعنوان" :التجاوزات
في فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها".
ومن جامعة األزهر ،قدمت د .دعاء عبد الحكم الصعيدي ،من مصر ،بحثًا تحت عنوان" :أداء
الصح ــافة المصري ــة أثنــاء جائحــة كــورونا (كوفيد  )19في ميزان خبراء الصحافة واإلعالم :دراسة
تقييمية".
أما د .إسراء صابر عبد الرحمن من جامعة سوهاج ،من مصر ،قدمت بحثًا بعنوان" :واقع
استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصحافة المصرية :دراسة التجاهات التطوير وإشكاليات التحول".
ومن جامعة عين شمس ،قدمت د .مروى عبد اللطيف عبد العزيز ،من مصر ،دراسة حالة
لمركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس بعنوان " :دور األنشطة االتصالية
الموجهة لألطفال ذوي اإلعاقة فى التوعية بجائحة كورونا (كوفيد .)19
بينما تناولت د .والء محمد محروس الناغي ،من جامعة بورسعيد ،من مصر ،دراسة ميدانية
في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين بعنوان " :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق
(التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن".
أخير وبغرض استكمال مناقشة أطروحة الدكتوراة قدم عمار محمد عبد األمير ،جامعة بغداد،
و ًا
من العراق ،بحثًا بعنوان :فعالية اإلعالم العربي في مواجهة التحديات األمنية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكم ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

تأثريية املراهقني باحملتوي غري املرغوب فيه على تطبيق (التيك توك)
وعالقتها باإلرشاد الرتبوي حنو االستخدام اآلمن:
دراسة ميدانية يف إطار منوذج تأثريية اآلخرين

إعداد

د .والء محمد محروس الناغي

(*) مدرس اإلعالم التربوي في كلية التربية النوعية  -جامعة بورسعيد.

(*)

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك)
وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية في إطار
نموذج تأثيرية اآلخرين
د .والء محمد محروس الناغي
welnaghi@gmail.com
جامعة بورسعيد

ملخص:

تهدف الدراسة التعرف على مدي تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق التيك

توك وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن في إطار "نموذج تأثيرية اآلخرين" ،وتنتمي هذه

الدراسة إلى الدراسات الوصفية ،وقامت الباحثة بتطبيق منهج المسح اإلعالمي بالعينة مستخدمة أداة

االستبيان في جمع البيانات على عينة الدراسة البالغ قوامها ( )200مفردة والتي تم اختيارها بطريقة
عمدية من المراهقين المستخدمين للتطبيق وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها:

 -1وجود فروق دالة إحصائياً في إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب فيه على التيك
توك على أنفسهم من ناحية وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين من ناحية أخرى لصالح اآلخرين.

 -2عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على
أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين باختالف النوع.

 -3وجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على
تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أصدقائهم وعلى اآلخرين.

 -4وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك

على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين وبين مستوى تأييدهم لفرض إجراءات رقابية للحد

من التأثيرات السلبية.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الد ارسات اإلعالمية حول تطبيق التيك توك وتأثيراته

المجتمعية.

الكلمات المفتاحية :المراهقين  -تطبيق (التيك توك)  -اإلرشاد التربوي  -االستخدام اآلمن – نموذج
تأثيرية اآلخرين.

مقدمة:
استطاعت تطبيقات الهواتف الذكية خالل فترة وجيزة أن تستقطب الماليين من مستخدمي شبكات

اإلنترنت ووسائل اإلعالم التقليدية وقد ساعدها علي ذلك اإلمكانات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي
انتشار بين األفراد بصفة عامة والشباب والمراهقين بصفة
استخداما و ًا
تتيحها للمستخدم فأصبحت األكثر
ً
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

خاصة الذين وجدوا فيها آداة تسمح لهم بالتعبير عن انفسهم دون قيود او امالء لمضمون محدد،

ساسيا في عملية التنشئة االجتماعية لألطفال والمراهقين والوسيط األكثر
فأصبحت تلك المواقع شر ً
يكا أ ً
تأثير في صنع ثقافته وتكوين سلوكه وعاداته.
ًا
ويعد تطبيق  TikTokأحد تطبيقات الفيديوهات القصيرة الذي استطاع أن يحوز علي اهتمامات األفراد

والمراهقين بصفة خاصة في وقت قصير مقارنة بالتطبيقات األخرى فقد تم تحميل التطبيق ألكثر من

 660مليون تحميل حول العالم وفًقا لتحليل بيانات  sensor towerالذي يوفر بيانات حول تطبيقات

الهوات ف الذكية ،وهو بذلك احتل المرتبة األولى في متجر التطبيقات من حيث التنزيالت في جميع أنحاء
العالم خالل الربع األخير من عام 2018م )) sensor tower ,2018

وفي ظل تعدد التطبيقات وانتشار مواقع التواصل االجتماعي وتسارع الدول ومنافستها على احتكارها

لتقديم الجديد منها بهدف جذب تلك الفئات يقع المراهقون ضحايا لسلبياتها وما تقدمه من أفكار
وسلوكيات شاذة وشهرة مزيفة وتقليد أعمى.

وهو ما جعل خبراء اإلعالم والتربية يحذرون من هذه التطبيقات وما تعرضه من محتوي غير

مرغوب فيه عن طريق تداول مقاطع إباحية وألفاظ وسلوكيات تدعو لنشر الرذيلة وممارسة البغاء
واالنحراف من جانب ،وعلى الجانب اآلخر مقاطع تضم تحديات خطرة تؤدي إلى الموت في بعض

األوقات باإلضافة إلى مشاهد دموية تدعم العنف والجريمة بعيدة عن عاداتنا وقيم مجتمعاتنا العربية وعن
اآلداب العامة.

وألن قدرة المراهقين على إدراك هذه المخاطر هو خط الدفاع األول لمواجهة سلبيات هذه التطبيقات

فقد وجدت الباحثة ضرورة التعرف على مدى تأثيرية المراهقين بالمحتوى الغير مرغوب فيه على تطبيق

التيك توك ومدى موافقته على وجود رقابة تسمح باالستخدام اآلمن لهذه التطبيقات وهو ما اقترحته
سعيا لتحقيق االستفادة من هذه التطبيقات وتجنب مخاطرها
الدراسة ومثلته في وجود اإلرشاد التربوي ً
وذلك في إطار اختبار نموذج تأثيرية اآلخرين.
الدراسات السابقة:
بعد اطالع الباحثة على العديد من الدراسات السابقة فقد تم تقسيمها إلى محورين أساسين:
المحور األول :الدراسات الخاصة بتطبيق نظرية تأثيرية اآلخرين.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تطبيق التيك توك.

"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg

www.jprr.epra.org.eg

343

أوالً :الدراسات الخاصة بتطبيق نظرية تأثيرية اآلخرين:
دراسة (الدهمشي2017 ،م) مدركات الشباب السعودي نحو مخاطر التعرض للمحتوي اإلباحي

عبر اإلنترنت في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث واعتمد على منهج المسح وطبقت على عينة عمدية

قوامها ( 159مفردة) من الشباب السعودي في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي وتوصلت إلى عدة نتائج
منها :تدعيم الشباب السعودي لحجب الدولة لتلك المواقع بهدف حماية تأثيراتها السلبية التي تتنافي مع
المعتقدات الدينية.

كما توصلت دراسة (صالح2017 ،م) في تعرض الشباب المصري للمواقع اإلباحية على شبكة

اإلنترنت ،والتي طبقت علي عينة من الشباب الجامعي من جامعة القاهرة وأكاديمية الشروق قوامها

( 440مبحوثًا) باإلضافة إلى عينة من مجموعة النقاش المركزة والتي شملت ( 8شباب من الذكور

واإلناث) إلى :ارتفاع معدالت تعرض الذكور للمواقع اإلباحية حيث يشاهدونها بصفة يومية وجاء هذا

مقصودا ومر ًتبا ،في حين انخفضت نسب تعرض الفتيات لهذه المواقع وتمثل التعرض في
التعرض
ً
التعرض الغير مقصود العرضي أثناء التجول في اإلنترنت.
في حين تناولت دراسة ) (Tsay ,2016التأثيرات المدركة لمستخدمي الفيس بوك على أنفسهم

وعلى اآلخرين واختبرت العالقة بين العوامل الديمغرافية للمبحوثين ومدى إدراكهم لتأثير مواقع التواصل

االجتماعي عليهم وعلى اآلخرين ،واستخدمت الدراسة منهج المسح وطبقت على عينة من مستخدمي

عاما) واستخدم في التطبيق آداة
الفيس بوك قوامها ( 375مبحوثًا) ممن تتراوح أعمارهم بين (ً 55:18
االستبيان اإللكتروني ،وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها :أن هناك عالقة ارتباطية بين الفجوة

اإلدراكية ومتغيري النوع والفئة العمرية للمبحوثين ،حيث جاءت نسب تأثر الذكور بالرسائل اإلعالمية
على ا لفيس بوك أعلى من اإلناث ،كما أكدت النتائج على اتساع الفجوة اإلدراكية لدى المبحوثين بزيادة

تأثر بالرسائل اإلعالمية.
الفئة العمرية حيث يعدون أنفسهم أقل ًا
واستهدفت دراسة (البطريق2016 ،م) تعرض الشباب العربي للمواقع اإللكترونية المتطرفة فكرًيا
وعالقته بإدراكهم للمنطق الدعائي للتنظيمات اإلرهابية وطبقت الدراسة على عينة قوامها (300مفردة) من

الشباب تم اختيارهم بطريقة عمدية ممن يتعرضون للمواقع اإللكترونية المتطرفة فكرًيا وتم استخدام آداة
االستبيان وتوصلت لعدة نتائج منها :إن الشباب العربي يتعرضون بدرجة كبيرة للمواقع اإللكترونية

المتطرفة فكرًيا بنسبة  %79بين متابعة منتظمة وغير منتظمة كما توصلت الدراسة لعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين إدراك أفراد العينة لتأثر سلوكهم الشخصي وإدراكهم لتأثر سلوك أقرب صديق لديهم
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك أفراد العينة لتأثر سلوكهم الشخصي وإدراكهم لتأثر سلوك

اآلخرين.
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أما دراسة ) (Golan ,2016هدفت للتعرف على مدى إدراك الجمهور لتأثير الدعاية اإللكترونية

التي يقوم بها تنظيم داعش لتجنيد األفراد على أنفسهم وعلى اآلخرين ،ومدى تأييد المبحوثين لوضع قيود

على المنصات اإلعالمية اإللكترونية ،واستخدمت الدراسة منهج المسح وطبقت على عينة من البالغين
األمريكيين قوامها (1035مبحوثًا) واستخدمت آداة االستقصاء وتوصلت للعديد من النتائج أهمها :إدراك
المبحوثين للتأثير المنخفض لهذه الدعاية اإللكترونية على أنفسهم مقارنة باآلخرين ،كما خلصت النتائج
إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين التحيز اإلدراكي لدى المبحوثين ومدى تأييدهم لفرض قيود على

المنصات اإلعالمية اإللكترونية لمقاومة محاوالت تنظيم داعش لتجنيد اآلخرين وكذلك تأييد المبحوثين
لوجود حمالت مضادة عبر اإلنترنت لتوعية اآلخرين بما يقوم به تنظيم داعش.

وسعت دراسة ) (Chen ,2016للتعرف على مدى إدراك المبحوثين لتأثيرات تعليقات اآلخرين

على الموضوعات اإلخبارية في المواقع اإللكترونية على أنفسهم وعلى اآلخرين ،وطبقت الدراسة على

عينة من مستخدمي المواقع اإللكترونية قوامها ( 301مبحوثا) مستخدمة االستبيان اإللكتروني كأداة لجمع
المعلومات وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :حدوث فجوة إدراكية لدى المبحوثين وقناعتهم بتأثير

هذه التعليقات على االتجاهات السياسية لآلخرين بدرجة أكبر من تأثيرها على أنفسهم ،كما اتضح وجود

تأثيرات أعلى للشخص الثالث كلما زادت مسافة االختالف في التوجه السياسي بين الذات واآلخرين.

وتطرقت دراسة (سالم2015 ،م) للتعرف على مدى إدراك الشباب الجامعي لتأثيرات محتوي العنف

السياسي علي استقرار المجتمع المصري واختبار العالقة بين إدراك الشباب الجامعي لتأثير محتوى

العنف واتجاهاتهم نحو فرض الرقابة عليه وطبقت الدراسة على عينة طبقية قوامها ( 400مفردة) من

الشباب الجامعي واستخدمت منهجي المسح والمقارن واستخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات وتوصلت

لعدة نتائج أهمها :إن عرض محتوى العنف السياسي (له تأثير على استقرار المجتمع المصري) في

الترتيب األول يليه أن له (تأثير على سلوك اآلخرين بصفة عامة) في الترتيب الثاني ثم (التأثير على
سلوك أقرب صديق لديك) في الترتيب الثالث وفي الترتيب األخير جاء (له تأثير على سلوكه الشخصي)

وتمثلت اتجاهات المبحوثين نحو فرض رقابة على االنترنت بأن ذلك له (تأثير إيجابي على المجتمع

المصري) في الترتيب األول( ،يساعد على استقرار المجتمع) في الترتيب الثاني ثم (له تأثير سلبي على
حرية الرأي) في الترتيب الثالث و(يحدث توازن في عرض الصورة الواقعية للمجتمع) في الترتيب الرابع،

خير جاءت (رفض الرقابة).
وأ ًا
أما دراسة ) )Antonopoulos; Veglis; At all ,2015فاختبرت تأثير محتوي المعلومات

عبر المواقع اإلعالمية اإللكترونية على الذات واألصدقاء واآلخرين من خالل استطالع عبر اإلنترنت

مستخدما استمارة االستبيان
على عينة قوامها ( 9150مبحوثًا) من مستخدمي المواقع اإللكترونية
ً
تأثير أكبر على اآلخرين
اإللكتروني وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :إن لهذه المعلومات ًا
واألصدقاء من الذات ،وتمثلت العوامل المؤثرة في التأثيرات في (العمر – المشاركة – المصداقية)،
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وأكدت على أن األخبار كلما اتسمت بمصداقية أكثر فإن التأثير اإليجابي يكون لصالح الذات أكبر من

اآلخرين.

وناقشت دراسة ) (Kamal ,2014العالقة بين التحيز اإلدراكي لدى المبحوثين والعوامل

الديمغرافية وذلك من خالل قياس إدراكهم لتأثير التعرض للمدونات على أنفسهم وعلى اآلخرين ،وطبقت

الدراسة على عينة قوامها ( )328من المراهقين والشباب ،واستخدمت أداة االستبيان لجمع المعلومات

وتوصلت لعدة نتائج منها :إن المبحوثين نسبوا تأثيرات أعلى للمدونات على اآلخرين بالمقارنة بأنفسهم

وذلك في إطار تقدير الذات حيث أعطوا ألنفسهم قدرة على حمايتها من التأثيرات السلبية للمدونات،

وتوصلت النتائج لوجود تأثير للعوامل الديمغرافية في حدوث تأثيرات الشخص الثالث ،حيث وجد عالقة

ارتباطية إيجابية بين متغير السن وحدوث تأثيرات لصالح الفئة العمرية األعلى.
ورصدت دراسة ) (Paradise ,2012العالقة بين التعرض لموقع الفيس بوك وحدوث تأثيرات

الشخص الثالث على المبحوثين وتوصلت إلى إدراك المبحوثين لحدوث تأثيرات سلبية ناتجة عن الفيس
بوك ارتبطت بكثافة تعرض المبحوثين له ،حيث أكد المبحوثون أن موقع الفيس بوك أثر بشكل سلبي في

العالقات الشخصية لآلخرين وفي قدرتهم على العمل بينما لم يؤثر فيهم.

وجاءت دراسة (صابر2010 ،م) لتسلط الضوء على تعرض المراهقين للدراما األجنبية وعالقته

باالنحرافات السلوكية لديهم واستخدم الباحث منهج المسح وطبقت الدراسة علي عينة عمدية قوامها (400

مفردة) من المراهقين الذين يشاهدون الدراما األجنبية واستخدمت آداة االستبيان لجمع المعلومات وتوصلت

لعدة نتائج أهمها :فيما يتعلق باعتقاد المبحوثين بتأثر سلوكهم الشخصي بمشاهدة السلوكيات المنحرفة

المقدمة في الدراما األجنبية بالقنوات الفضائية العربية ،فقد جاءت درجة تأثرهم وفًقا إلجاباتهم أنهم
يتأثرون بدرجة ضعيفة بمشاهدة التدخين وشرب الخمور وبمشاهد اإلثارة الجنسية وبمشاهد العنف،

جدا لتعاطي المخدرات بالدراما األجنبية وبمشاهد
ويعتقدون بتأثر سلوكهم الشخصي بدرجة ضعيفة ً
االنتحار ولعب القمار ،أما فيما يتعلق بتأثر اآلخرين فيعتقدون بتأثر اآلخرين بدرجة كبيرة بصفة عامة
لكل من مشاهد (التدخين – تعاطي المخدرات – شرب الخمور – اإلثارة الجنسية – مشاهد العنف –
مشاهد القمار) وبدرجة متوسطة بمشاهد (االنتحار).
واختبرت دراسة (الكحكي 2007،م) مدى إدراك الجمهور العربي واتجاهاته نحو القنوات الفضائية

ذات المضامين الروحية والغيبية بقناتي شهرزاد وكنوز ،واعتمدت على منهج المسح وطبقت على عينة

عمدية قوامها ( 400مفردة) من القطريين وغير القطريين ممن يشاهدون القناتين واستخدمت استمارة

االستبيان وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة بين إدراكهم لتأثر

الشخص الثالث مقارنة بتأثيرها على أنفسهم ،وارتفعت نسبة من يؤيدون ضرورة فرض رقابة على تلك

القنوات بنسبة .%64,2
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كما أوضحت دراسة )عبد المجيد 2007،م) العالقة بين التحيز التفاؤلي وتأثير الشخص الثالث

والتعرف على درجة تفضيل وثقة المراهقين في المواد اإلباحية التي تعرض من خالل شبكة اإلنترنت،

واستخدمت منهجي المسح اإلعالمي والعالقات االرتباطية ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها (239

مفردة) من المراهقين تم سحبها بأسلوب العينة المتاحة في إطار العينات غير االحتمالية من مستخدمي

الكمبيوتر .وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :أظهرت النتائج اتجاه عينة الدراسة إلى االعتقاد بأنهم
تأثير للمخاطر الصحية بالمقارنة مع أحسن صديق من حيث وجود عالقة جنسية مع صديق /صديقة
أقل ًا
بنسبة  ،%42.7أما مقارنة بالتحيز التفاؤلي مع أقرب صديق وجد ارتفاع متوسط اإلصابة بأذى أثناء
قيادة السيارة بنسبة  ،%42.9كما أكدت على تفضيل عينة الدراسة للمواد اإلباحية التي تعرض من خالل

اإلنترنت ،وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة متوسط تفضيل األفالم واإلعالنات والصور اإلباحية مقابل
الموضوعات ونوعيات األفالم األخرى.

بينما هدفت دراسة (عمارة2005 ،م) إلى التعرف على تأثيرية الشخص الثالث فيما يتعلق بتأثير

األغاني التليفزيونية المصورة الفيديو كليب على عينة من الجمهور من محافظة القاهرة بلغت (400
مفردة) تم سحبها بالطريقة العنقودية ،وتم تطبيق منهج المسح ،واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات،

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :وجود عالقة ارتباطية بين المكون اإلدراكي والمكون السلوكي لنظرية

تأثير الشخص الثالث .كما أثبتت وجود فروق في إدراك تأثير الشخص األول والشخص الثالث ألغاني

الفيديو كليب وفرض الرقابة على األغاني المصورة.
ثانياً :الدراسات التي تناولت تطبيق التيك توك:

دراسة (فتحي؛ عبد الغفار2020 ،م) والتي سعت للتعرف على سمات المحتوي االعالمي على

تطبيق التيك توك من خالل عينة ممثلة في منصتي (صدي البلد ،وواشنطن بوست) باعتبارهم أكبر

طا عبر تطبيق التيك توك واستخدما الباحثان أداة تحليل
المنصات اإلخبارية العربية واألجنبية نشا ً
المضمون وقاما بعمل مسح شامل لكافة الفيديوهات المعروضة في التطبيق لمدة شهر يناير 2020م.

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :إن المحتوى اإلعالمي هو السائد في منصة واشنطن بوست بنسبة

 %69.1ثم المحتوي الترفيهي بنسبة  %24.1ثم المضمون االجتماعي ،بينما يسيطر المضمون الفني

ممثالً في أخبار الفنانين وحياتهم الشخصية على المحتوى اإلعالمي في منصة صدى البلد.

في حين تطرقت دراسة (عبد المعز 2020،م) إلى التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية

مستخدما نظرية االستخدامات واإلشباعات ،وتم التطبيق
الستخدام تطبيقات الفيديو القصير لدي الجمهور
ً
على عينة من الجمهور العام تتراوح أعمارهم ما بين ( 65:12سنة) قوامها  614مبحوثًا تم سحبها
بطريقة عشوائية واستخدم االستبيان كأداة لجمع المعلومات .وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :جاءت

دوافع صناع المحتوى أنهم مستعدون لفعل أي شيء من أجل الشهرة والنجومية وكسب المال بنشر مقاطع
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فيديوهات حتى لو تتنافى مع العادات والتقاليد ،وأن األهم لديهم هو إرضاء الجمهور للحصول على

اإلعجاب حتى لو لجأوا للتنمر أو التحرش أو االبتزاز ،كما فشل صناع المحتوى من تحقيق اإلشباعات
من استخدام هذه التطبيقات لما له من آثار سلبية تسببت في إدمان االستخدام وترتب عليه التوتر

واإلجهاد واالكتئاب وإهمال الواجبات واألعمال الخاصة بالمستخدم ،في حين تمثلت أضرار المستخدم

الثانوي في اإلدمان واألرق وقلة النوم واضطراب المزاج وتبدأ هذه المرحلة العمرية من األقل من 18
عاما.
ً

وسعت دراسة ) (Omar;Dequan,2020للتعرف على أنماط استخدام الجمهور لتطبيق التيك

توك وذلك في إطار تطبيق نظرية االستخدامات واإلشباعات وطبقت الدراسة على عينة قوامها ()358

مبحوثًا ممن يقع سنهم بين ( )20:34سنة واستخدم الباحثان استمارة االستقصاء اإللكترونية ،وتوصلت
الدراسة لعدة نتائج منها :إن المبحوثين الذين يقومون بإنشاء الفيديوهات على التيك توك دافعهم األساسي
هو التعبير عن أنفسهم وهو ما يشكل لديهم والء المستخدم واالستمرار في القيام بمزيد من الفيديوهات،

كما تمثلت أهم دوافع المستخدمين في الهروب من ضغوط الحياة والتفاعل االجتماعي والتعبير عن

الذات.

أما دراسة (  (Wang ,2020فذهبت للتعرف على مدى فاعلية الفيديوهات القصيرة للتيك توك

وما تتضمنه من استراتيجيات مقنعة تساهم في تبني المبحوثين لهذا التطبيق واستخدمت الدراسة المنهج

التجريبي ،وطبقت على عينة قوامها ( 81مبحوثًا) ،وتم تقسيمهم ألربع مجموعات بهدف التعرف على
االستجابات النفسية للمبحوثين في تبني تطبيق الفيديوهات القصيرة على الهاتف ،وتوصلت الدراسة لعدة

نتائج أهمها :تزايد شعبية مقاطع الفيديو عبر التيك توك كأحد تطبيقات الوسائط االجتماعية على الجوال؛

حيث أكد نسبة  %56.7من المبحوثين أن لديهم نية تبني تقنية الفيديو القصير بهدف )التواجد
االجتماعي) ،كما كان للفكاهة تأثيرات متعددة في تفاعل المستخدمين للتطبيق مما أسهم في رغبتهم لتبني

التكنولوجيا والمؤثرات المميزة في تطبيق التيك توك.

ونبهت دراسة (سماح 2020،م) إلى استخدام األطفال الجزائريين في تطبيق التك توك والمظاهر

السلوكية التي يجسدونها ،واستخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون وطبقت على عينة قوامها ()95
فيديو .وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها :ظهور االطفال في مقاطع موسيقية ومشاهد غنائية ورقصات،

ظهور هو المبالغة في التعبير عن شعورهم بالرقص والتمايل وتقليد الكبار بدالالت
ًا
كما أن أكثر السلوك
غير أخالقية ،باإلضافة إلى ظهور الفتيات بنسبة  %87بمالبس غير الئقة مما عرضهم للتحرش
اإللكتروني على التطبيق.

في حين كشفت دراسة (عز الدين2020 ،م) عن أساليب التسويق بالفيديو القصير على تطبيق

التيك توك في مصر ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( )21مبحوثًا من مستخدمي تطبيق التيك توك،
واستخدمت المقابلة شبه المقننة كأداة لجمع المعلومات ،باإلضافة إلى تحليل مضمون وتوصيف كيفي
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لإلعالنات واألساليب التسويقية المتاحة عبر التيك توك ،وتوصلت لعدة نتائج منها :تعددت دوافع

استخدام المبحوثين للتطبيق من أهمها التسلية والترفيه والضحك وقضاء وقت الفراغ وكذلك الفضول

للتجربة ،وأكدت النتائج على ضرورة استغالل التواجد الجماهيري عبر التطبيق في التسويق وجذب انتباه
الجمهور له أكثر عن طريق مشاهير التيك توك ألن فيديوهاتهم تصل لشريحة أكبر ،كما جاءت طبيعة
الفيديوهات الموجودة عبر حسابات الماركات عينة الدراسة تتميز بطابع شبابي خفيف يهتم بمواكبة بعض

مضامين التيك توك مثل التحديات واأللعاب.

وركزت دراسة (العوابدية؛ عوني2019،م) في التعرف على أثر القيم في مضامين تيك توك من

طرف المستخدمين الجزائريين ،وقد تم جمع البيانات باستخدام استمارة تحليل المحتوى وقد تم التطبيق

على عينة قوامها ( 10مفردات لمواقع المستخدمين الجزائريين األوائل الذين يملكون أكبر عدد من

الجمهور في تطبيق التيك توك) وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن االستعمال

السلبي شكل االستخدام األكبر لمنصة التيك توك؛ حيث تقل فيه الضوابط في إعدادات الخصوصية؛

ئيسيا في استخدام الشباب لهذا التطبيق ،كما جاءت الجوانب السلبية األكثر تداوالً
وكان ذلك عامالً ر ً
بنسبة  %36.3بالنسبة للقيم االجتماعية ،و %13.3بالنسبة للقيم الثقافية و %.33بالنسبة للقيم السياسية،
 %3.6بالنسبة للقيم الدينية ،وتمثلت تلك القيم في نشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع كمعاكسة
الفتيات ووضعيات غير أخالقية بالنسبة لإلناث.

وهدفت دراسة (عز الدين2019،م) التعرف على أثر تعرض الشباب لتطبيقات األندرويد وتأثيرها

على هويتهم الثقافية المصرية ،وطبقت الدراسة على عينة من الشباب قدرها (200مفردة) من الشباب

الجامعي بمحافظتي القاهرة والجيزة ،واستخدمت أداة االستبيان في جمع المعلومات ،وتوصلت لعدة نتائج

أهمها :إن  %51.1من مفردات العينة يرون أن تطبيقات األندرويد تؤثر على الهوية العربية إلى حد ما؛

حيث يقوم الشباب بالتقليد واالكتساب من القنوات األجنبية ،كما اعتقد  %44.9منهم أن هذه التطبيقات

تؤدي إلى زيادة انتشار أنماط سلوكية جديدة على األسرة المصرية ،واتفق  %55من عينة الدراسة أن

تطبيقات األندرويد تبعد اإلنسان عن اإلحساس بالمجتمع والذي يحدث فيه (إلى حد ما) حيث أن الشباب

يقضون أوقات وساعات طويلة أمام هذه التطبيقات الترفيهية.

كما أشارت دراسة ) (Zhang ;Lie ,2019إلى أهمية تطبيقات الفيديو القصير التيك توك

للمبحوثين والعوامل التي تؤدي إلدمان التطبيق ،وطبقت الدراسة على عينة من المبحوثين قوامها ()388

مبحوثًا من مستخدمي التطبيق ،وتوصلت للعديد من النتائج منها :أهم أسباب تفضيل المبحوثين للتطبيق
يرجع الهتمام التطبيق (بالترفيه والتسلية) في المقدمة ،يليه شعور المبحوثين (بالقلق من التفاعل مع

اآلخرين في الواقع المحيط) ،كما جاءت (العزلة االجتماعية) من أهم العوامل المؤثرة في إدمان التطبيق.

وافترضت دراسة ) (Xiao ;Wang ; Wang , 2019أن تأثير ميزات المحتوى المقدم للفيديو

القصير يدعم نوايا الشراء التسويقية لدى المستهلك من خالل عنصري المرح والفكاهة ،والتي تعد أحد
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استراتيجيات التسوق بالفيديو القصير ،ولذلك توصلت الدراسة إلى أنه إذا كان محتوى الفيديو ينقصه

الترفيه؛ سيؤدي إلى نتائج غير موفقة ،وبالتالي أوصت بضرورة أن تحتوي الفيديوهات على التسلية
واأللعاب المرحة والقصص لتحسين التفاعل وتدعيم المضمون التجاري بأساليب مختلفة كالموسيقي
واأللعاب ،كما توصل إلى أنه بالرغم من انجذاب المستخدمين للفيديو القصير بشكل سريع إال أنه التزال
هناك صعوبات في اجتذاب المعلنين.
أما دراسة ) )Liqian,2018فسعت للتعرف على العالقة بين العوامل التي تساهم في شعبية

التيك توك التسويقية مثل( :تنوع المحتوى والتفرد – تحديد موضع المنتج – تحديد المستهدفين) وتم

تطبيق الدراسة على عينة من ( )200مبحوث من مستخدمي التيك توك ،واستخدمت الدراسة أداة
االستبيان لجمع البيانات ،وتوصلت لعدة نتائج منها :إن مستخدمي تيك توك من النساء أكثر من الرجال،

استخداما بنسبة تتخطي نصف مفردات
عاما هي الفئة األكثر
ً
وأن الفئة العمرية ما بين (ً )28-18
عاما فقد جاءت في المرتبة األخيرة ،أما عن استراتيجية التيك توك في
العينة ،أما الفئة العمرية من ً 50
التسويق فقد أبدى معظم المستخدمين موافقتهم على تنوع المحتوى ،وأن الموقع ذو جودة عالية ويتمتع
بسمات مميزة مثل الموسيقي التي تستخدم كخلفية للفيديوهات ولها دور أساسي في جذب انتباه المستخدم.
التعليق على الدراسات السابقة:
المحور األول:

 -1اهتمت معظم الدراسات العربية بتطبيق نظرية تأثيرية اآلخرين في مجاالت متعددة منها (العنف
السياسي ،المحتوى اإلباحي ،االستقطاب السياسي ،المضامين الغيبية ،الدعاية اإللكترونية
للتنظيمات اإلرهابية ،أغاني الفيديو كليب) ،في حين اهتمت معظم الدراسات األجنبية بالمحتوى

المقدم عبر صفحات التواصل االجتماعي والصفحات الشخصية للفيس بوك وتعليقات القراء على

الموضوعات اإلخبارية بالمواقع اإللكترونية والدعاية اإللكترونية وكذلك المدونات والمحتوى
اإلباحي).

 -2اهتمت معظم الدراسات بدراسة المضامين السلبية لتأثيرية اآلخرين ولم تهتم إال القليل من
الدراسات األجنبية بدراسة تأثير المضامين اإليجابية كما في دراسة ).)Andrea,2015

 -3تناولت الدراسات السابقة وسائل إعالمية مختلفة مثل :القنوات الفضائية وما تتضمنه من البرامج
التليفزيونية والدراما األجنبية ،إال أن اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي كان لها النسبة األكبر

مؤشر على أن اإلعالم الجديد والسيما وسائل التواصل االجتماعي
ًا
بين هذه الوسائل؛ مما يعطي
لديها قدرة أكبر من غيرها على إحداث فجوة إدراكية بين الذات واآلخرين.
 -4أثبتت الدراسات السابقة صحة الفرض اإلدراكي واختلفت في ثبوت صحة الفرض السلوكي
الخاص بفرض إجراءات وقائية تحمي من التأثيرات السلبية.

350

د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

 -5تعددت الفئات التي تناولتها الدراسات السابقة ما بين جمهور عام كما في دراسة)،(Tsay,2016
(الكحكي2007،م)( ،عمارة2005،م) وشباب جامعي كما في دراسة (الدهمشي2017 ،م)،

(صالح2017،م)( ،سالم2015،م)) (Kamal,2014والقليل من الدراسات تناولت فئة المراهقين
مثل دراسة (عبد المجيد 2007،م)( ،صابر 2010،م).

 -6اتفقت معظم الدراسات العربية واألجنبية على استخدام استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات
نظر لطبيعة النظرية التي تهتم بدراسة إدراك األفراد لتأثيرات المضامين المختلفة ،إال أن معظم
ًا
الدراسات األجنبية استخدمت االستبيان اإللكتروني.

المحور الثاني:

نظر لحداثة
 -1تنوعت الدراسات التي تناولت دراسة تطبيق التيك توك واتسمت جميعها بالحداثة ًا
التطبيق وهو ما يؤكد مواكبة األبحاث للتطورات التكنولوجية في المجتمع حيث اهتمت بعضها
بسمات المحتوى المقدم في التطبيق كما في دراسة (فتحي؛ عبد الغفار2020،م) واهتمت األخرى
بدراسة استخدامات التطبيق كما في دراسة (عبد المعز2020،م))(Omar;Dequan,2020

في حين تطرقت بعض الدراسات إلى الجانب التسويقي للتطبيق كما في دراسة )(Xiao , 2019
( ،;Wang ; Wangعز الدين2020 ،م) وتناولت األخرى القيم المتضمنة بالتطبيق كما في

دراسة (العوابدية؛ عوني2019 ،م) في حين ركزت أخرى على اآلثار الناتجة من استخدام

التطبيق كما في (عز الدين2019،م) ،وبالرغم من هذا التنوع إال أننا مازلنا في حاجة لدراسات

أكثر للكشف عن الجوانب المختلفة لهذا التطبيق وتأثيراته على مستخدميه وعلى المجتمع.

 -2أكدت معظم الدراسات على احتالل التيك توك الصدارة سواء في تنزيل التطبيقات الخاصة
بالهواتف المحمولة الذكية ،أو في معدالت متابعة الشباب والمراهقين.

 -3تنوعت األدوات المستخدمة في جمع المعلومات بالدراسات السابقة حيث اعتمدت معظمها على
استمارة االستبيان والبعض اآلخر على تحليل المضمون ،واعتمدت قلة على المقابلة الغير مقننة.

االستفادة من الدراسات السابقة:

استفادت الباحثة من عرض الدراسات السابقة في بناء خلفية معرفية عن موضوع الدراسة

وتحديد المشكلة البحثية ،وتحديد المنهج المستخدم واختيار العينة المناسبة وأدوات جمع البيانات،

وأدى التنوع بالدراسات إلى إتاحة الفرصة بمقارنة ومناقشة نتائج الدراسة مع الدراسة السابقة.
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في تزايد اإلقبال على استخدام ومتابعة المراهقين لتطبيقات الهواتف
الذكية ومنها تطبيق التيك توك المستخدم عبر الهواتف المحمولة والذي استطاع عبر استخدامه لمضامين
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الفيديوهات المتعددة وبساطة التأثيرات المتاحة لعمل فيديو في بضع دقائق أن ينال اهتمام العديد من

المراهقين والشباب بالرغم من احتوائه على العديد من الفيديوهات بعضها يحمل محتوى غير مرغوب
فيه؛ مما يهدد سالمة المجتمع وقيمه ويدعو لنشر سلوكيات غير سوية داخل مجتمعنا المصري ،حتى أن

الصحف باتت تطالعنا بالقبض على مشاهير تلك المواقع نتيجة الستخدامه في نشر الفواحش داخل
المجتمع ،والمالحظ في هذه الجرائم انخفاض أعمار الشباب المرتكبين لهذه االنحرافات ،ومع تزايد الجدل

بشأن هذه اآلثار السلبية الستمرار عرض تلك المضامين ،تبلورت مشكلة الدراسة لدى الباحثة لدراسة
مدى وكيفية تعرض المراهقين لهذا المحتوى على ذلك التطبيق واستخدامهم له ودوافع هذا االستخدام

ومدى إدراكهم لتأثيراته السلبية على أنفسهم وعلى اآلخرين ،خاصة وأن هناك اتجاهات بحثية حديثة تشير

تأثير على اآلخرين منها
إلى أن األفراد ينظرون إلى المضامين السلبية في وسائل اإلعالم باعتبارها أكثر ًا
على أنفسهم ،ويميلون إلى المبالغة في إدراك وتقدير تأثير المواد اإلعالمية السلبية لآلخرين أكثر من

سلوكيا لوقاية اآلخرين من هذه التأثيرات السلبية ،لذا تبلورت مشكلة
اء
ً
أنفسهم؛ مما يجعلهم يتخذون إجر ً
الدراسة الحالية في قياس "تأثيرية المراهقين بالمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك
وعالقتها بمدى قبول المراهقين باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه التأثيرات ممثلة في الرشاد

التربوي نحو االستخدام اآلمن وذلك في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين".
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من:

يوميا من فيديوهات تستهدف المراهقين باعتبارهم
 -1دراسة تأثير وخطورة تطبيق التيك توك وما يبثه ً
اء المادية منها أو المعنوية كالشهرة مما
استخداما لتلك الموقع واألكثر ًا
األكثر
ً
تأثر بالمغريات سو ً
يعطي مؤشرات تهدد بآثار اجتماعية سلبية على سلوكيات أبنائنا وعلى المجتمع.

 -2تقديم دراسة توضح تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه عبر تطبيق التيك توك على
نفسه وعلى اآلخرين في ظل يسر استخدام المراهقين لهذه التطبيقات وسهولة إعدادها والوصول

لها وهو ما يعطي فرصة جديدة الختبار فروض نظرية تأثيرية اآلخرين في المجتمع المصري.

 -3أهمية إجراء بحوث في مجال اإلعالم الجديد والتطبيقات الجديدة خاصة في ظل االنتشار
السريع الستخدامها؛ وهو ما يتطلب تسليط الضوء على أيدولوجيات هذه التطبيقات التي تستهدف

نشر ثقافتها دون ضوابط اجتماعية من أجل مكافحة الهيمنة الثقافية الغربية على المجتمعات
العربية المحافظة.

 -4تدعيم المكتبة اإلعالمية ببحوث تواكب التطور التكنولوجي الرقمي ودراسات تأثيرات هذا التطور
على المجتمع المصري.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة التعرف على تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك

وعالقتها بالرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن وذلك من خالل عدة أهداف فرعية:

 -1التعرف على أنماط استخدام المراهقين على تطبيق التيك توك بصفة عامة والمحتوى الغير
مرغوب فيه بصفة خاصة وأسباب ودوافع ومعدالت هذا التعرض.

 -2الكشف عن نوعية المضامين التي يفضلها المراهقون على تطبيق التيك توك.

 -3التعرف على اتجاهات المراهقين نحو المحتوي الغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك.
 -4الكشف عن مدى اعتقاد المراهقين بتأثر كل من( :سلوكهم الشخصي – سلوك األصدقاء
المقربين – سلوك اآلخرين) بالمحتوى الغير مرغوب فيه المقدم عبر تطبيق التيك توك.

 -5رصد االختالفات في درجة التأثر بالمحتوي الغير مرغوب فيه وفًقا للمتغيرات الديمغرافية المؤثرة

(النوع – التفاعلية والمشاركة – ثقتهم فيما يقدمه التطبيق – كثافة التعرض –المسافة االجتماعية
– الفجوة اإلدراكية – مستوى المعرفة).

-6

قياس مدى تأييد المراهقين لضرورة وجود إرشاد تربوي الستخدام آمن لتطبيق التيك توك.

تساؤالت الدراسة:
ما مدى تأثيرية المراهقين بالمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك وعالقتها بالرشاد

التربوي نحو االستخدام اآلمن؟

وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:

 -1ما معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك؟

 -2ما أنماط استخدام المراهقين ل تطبيق التيك توك؟

 -3ما أبرز األسماء التي يتابعها المراهقون على تطبيق التيك توك؟
 -4ما دوافع تعرض المراهقين لمتابعة تطبيق التيك توك؟

 -5ما مدى تعرض المراهقين للمحتوى الغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك؟

 -6ما اتجاهات المراهقين نحو المحتوى الغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك؟
 -7ما مدى اعتقاد المراهقين بتأثر كل من (سلوكهم الشخصي  -سلوك أصدقائهم – سلوك اآلخرين)
بالمحتوى الغير مرغوب فيه المقدم عبر تطبيق التيك توك؟

 -8ما مدى تأييد المراهقين لضرورة وجود إرشاد تربوي الستخدام آمن لتطبيق التيك توك؟
فروض الدراسة:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب فيه على
تطبيق التيك توك على أنفسهم من ناحية وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين من ناحية أخرى.
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 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك باختالف النوع.

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب
على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين باختالف النوع.

 -4توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب
فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم وعلى أصدقائهم
وعلى اآلخرين

 -5توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة لدى المراهقين فيما يعرض على
تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا الموقع على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى

اآلخرين.

 -6توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب
فيه على تطبيق التيك توك ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه.

 -7توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على

أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين وبين مستوى تأييدهم لفرض إجراءات رقابية للحد من
التأثيرات السلبية.

 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأييد المراهقين لفرض رقابة على تطبيق التيك توك
باختالف النوع.

الطار النظري:
نموذج تأثيرية اآلخرين:

ئيسيا لقياس تأثيرات وسائل اإلعالم ،وتتشابه هذه النظرية في منظورها
تعد هذه النظرية مدخالً ر ً
العام مع بعض المقاربات والمداخل األخرى مثل نظرية تمثيل المعلومات وتكوين المعنى ومدخل

االستخدامات واإلشباعات؛ حيث تؤكد على أن ما يدركه الفرد من وسائل اإلعالم قد يكون أكثر أهمية
من المضمون الذي يتم تقديمه في هذه الوسائل ،كما تتشابه مع نظرية التجاهل الجمعي ونظرية دوامة

الصمت من حيث كونها تركز على أن مدركات األفراد ومفاهيمه عن األحداث هي من األهمية بالنسبة

كثير من تصرفات األفراد السياسية واالجتماعية هي نتاج
لتكوين رأي عام ،كما تفترض هذه النظريات أن ًا
لمدركاتهم عن الواقع وافتراضاتهم عن البيئة االتصالية ولطريقة بنائهم لألحداث السياسية واالجتماعية

(منصور2002،م ،ص ،)2وتستمد هذه الدراسة أساسها النظري من نظرية تأثرية اآلخرين والتي وضعها عالم
االجتماع األلماني "فيليبس دافيسون"

)( Davison ,1983, p1:15

عام 1983م.
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والذي توصل فيها إلى أن تأثير الشخص الثالث يحدث عندما يدرك الفرد أن محتوى الرسائل اإلعالمية

له تأثير قوي على األفراد اآلخرين بدرجة أكبر من تأثيرها على نفسه وعلى أصدقائه.
)(Duck; Mullin,1995, p18

حيث يفترض دافيسون أن أفراد الجمهور يدركون أن التأثير األعظم للرسائل

اإلعالمية ال يقع على أنفسهم (الشخص األول  )First Personوال على أقرانهم الذين يشبهونهم
(الشخص الثاني  )Second Personوإنما يقع على اآلخرين أال بعد في المسافة االجتماعية والذين
يختلفون عنهم (الشخص الثالث .)Third Person

ويحدث االختالف في تأثير المضامين اإلعالمية على الذات وعلى اآلخرين في إطار محورين

):)Salween ,1998,p261

األول :يتعلق بالمبالغة في تقدير تأثير الرسائل على اآلخرين ) )overestimatedوبالتالي يميل الفرد

إلى تقليل من شخص اآلخرين حيث يرون أنفسهم بطريقة أفضل من اآلخرين.

الثاني :يتعلق بالتقليل من تأثير الرسائل على الذات وبالتالي يميل الفرد إلى إعالء ذاته

( )Un derestimatedوهو ما افترضه  Perloffحيث أن الفرد يخضع لعمليات إدراكية تدفعه إلى

االدعاء بأنه لم يتأثر بالمحتوى اإلعالمي الذي يتعرض له ،حتى وإن كان قد تأثر بالفعل ،وذلك من أجل
االحتفاظ بقيمته الذاتية وتقديره لذاته وتعزيز صورته اإليجابية عن ذاته )p601

; OTHERS,1999,

 ) Dupagneوهو ما أثبتته العديد من الدراسات التي وجدت أن األفراد لديهم ما أطلق عليه تحيز الذات

ذكاء من غيرهم.
تأثر بالرسائل السلبية من اآلخرين ألنهم أكثر
بمعنى أنهم يرون أنفسهم أقل ًا
ً

))Horens; Ruiter,1996, p601

إيجابيا من حيث جودتها ومحتواها وإذا ما نظر لتلك الرسائل
غير أنه في حالة إذا كان تقييم الرسالة
ً
اجتماعيا فإن
على أنها ذات صلة شخصية بنا ،وإذا كان ينظر إلى التأثير على أنه مرغوب فيه
ً

االختالفات المدركة في تأثير هذه الرسالة على الذات وعلى الغير تقل ويتجه األفراد في هذه الحالة أكثر
إلى اإلقرار بوجود تأثر لهذه الرسالة عليهم ،ومن الممكن أن يخلق هذا النوع من الرسائل تأثر الشخص

تأثير أكبر على الذات أكثر مما هو على
األول والذي يتجه فيه األفراد إلى تقييم الرسائل على أن لها ًا
الغير () Schweisberger ; Billinson ; Makanachock,2014 , p412
ويذهب  Perloffإلى أن األفراد لديهم هياكل معرفية تتضمن مجموعة من المعتقدات التي تتعلق

بقدرة وسائل اإلعالم على مناورة المشاهدين وخداعهم والتالعب

بأفكارهم); Other,1997,521

 ،)Priceوهو

ما يتطلب فرض رقابة وقيود وفًقا لرؤية  Davisonعلى وسائل اإلعالم أو المضامين اإلعالمية
ومراقبتها كشكل من أشكال التدخل االجتماعي) ،)jostym , 2003, p840وهو ما يتطلب وجود رقيب يعمل

وقائيا للسيطرة على هذا
سلوكا
على حماية اآلخرين من اآلثار السلبية للمضامين اإلعالمية باعتبارها
ً
ً
الخطر والتهديد ))Dohle ; Bernhard ,2014, p 104
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فروض النظرية:

تقوم النظرية على افتراضين رئيسيين هما:

 -1الفرض اإلدراكيPerceptual Hypothesis :

وفيه ينسب األفراد تأثيرات أكبر لوسائل اإلعالم على اآلخرين مقارنة بأنفسهم وأصدقائهم المقربين

 -2الفرض السلوكيBehavioral Hypothesis :

تأثر بالرسائل اإلعالمية مقارنة بأنفسهم مما يدفعهم
ويشير إلى اعتقاد األفراد في أن اآلخرين أكثر ًا
للمطالبة بوضع قيود أو فرض رقابة على المضامين اإلعالمية التي يعتقد أنها ضارة.
العوامل المؤثرة على إدراك تأثير الشخص الثالث:

تتعدد العوامل التي تؤثر في مستوى تأثر الشخص الثالث وتتراوح بين عوامل ذاتية وعوامل تعود إلى

مستويات التلقي وعوامل تتصل بالرسالة اإلعالمية وطبيعة المصدر اإلعالمي ومنها:
 -1العوامل الديمغرافية

Demographic correlates

وتعد المتغيرات الديمغرافية كالعمر والمستوى التعليمي والنوع من أهم العوامل اإلدراكية التي تمارس

تأثيراتها على التصورات التي يكونها األفراد بشأن تأثيرات وسائل اإلعالم على اآلخرين وعلى أنفسهم.

سنا وذوي
حيث توصل تايدج 1991م إلى أن تأثر الشخص الثالث يكون أكبر بين الفئة العمرية األكبر ً
المستويات التعليمية المرتفعة من المبحوثين (منصور2002،م ،ص.)19
 -2كثافة التعرض Exposure

تعرضا للرسائل اإلعالمية هم
وجد "ماكلويد" وزمالؤه أن األفراد الذين يتم إدراكهم على أنهم اكثر
ً
تأثر وهو ما يتفق مع نتائج نظرية التنافر اإلدراكي
األفراد الذين يتم تصنيفهم على أنهم األكثر ًا
"لفيستنيجر" والتي تناولت العالقات بين العناصر اإلدراكية بما في ذلك بالمواقف والمعتقدات

والسلوكيات

Gilkins 2007, p16),

;  )Jenniferالمسافة االجتماعية Social Distance

يرى "بيرلوف"  perloffأن المسافة االجتماعية هي فكرة المسافة بين الذات واآلخرين.

ووجد "كوهين"  Cohenإن الفرق بين التأثير على الذات واآلخرين يتسع كلما اتسع البعد

االجتماعي لجماعاتهم عن أعضاء الجماعات

األخرى)) Cohn ; Davis,1991, p686

تحيز للذات
في حين يرى الباحثون أن األصدقاء المقربين واألقارب امتداد للذات واعتبروا ذلك ًا
نابعا من تقدير الفرد لذاته.
ً
 -3مستوى المعرفة أو الخبرةExpertise :
تعليما ،فاألكثر
لقد وجد تايدج وآخرون عام 1991م أن الفجوة اإلدراكية تزداد وتتسع لدى األكثر
ً
تأثر بوسائل
تعليما قد يعتبرون أنفسهم جماعة الصفوة بسبب تعليمهم ومن ثم يعتقدون أنهم أقل ًا
ً
اإلعالم مقارنة باآلخرين.

))Tiedge ; Others, 1991, p151
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 -4موضوع الرسالة Massage Topic

يتزايد تأثيرات الشخص الثالث حينما تتناول الرسائل اإلعالمية بعض الموضوعات ذات اآلثار

اجتماعيا.
السلبية أو غير المرغوبة
ً

 -5تحيز المصدر ودرجة الثقة به:

تشير نتائج الدراسات إلى أن الفجوة اإلدراكية تزداد حينما ينظر إلى مصدر الرسالة على أنه

متحيز بشكل سلبي أو أنه غير أهل للثقة ،وكذلك حينما يغري الجمهور وينسب النية االقناعية
للمصدر (منصور2002،م ،ص .)15
منظور تأثر الشخص الثالث علي الوسائل الجديدة:

لقد شهدت دراسات التلقي في العقد األول من هذه األلفية تطورات ضخمة ،حيث ساهمت وسائط

االتصال الرقمية بإمكاناتها وقدرتها التفاعلية على دعم فرضية فاعلية جمهور وسائل اإلعالم الجديد

جمهور
ًا
قادر على اختيار المضامين والمحتوى اإلعالمي وقادر على التفاعل معه ،وهو ما خلق
فأصبح ًا
مختلف االهتمامات والحاجات ويبحث عن اإلعالم الفئوي الذي يناسبه في عصر الشبكات الرقمية
والتنوع اإلعالمي االفتراضي ،وهو ما ألقى بظالله على ضرورة إنسجام هذه النظريات والمقاربات مع

متغيرات الميديا الجديدة واستيعاب تحوالتها ،وبالنسبة لنظرية تأثيرية اآلخرين والتي تعتبر من النظريات

نسبيا في هذا المجال نجد أن االعتماد عليها كبير في دراسة البيئة االعالمية الجديدة خاصة في
الجديدة ً
نظر لما تشتمل عليه من افتراضات قد تسهم في فهم متغيرات البيئة اإلعالمية الجديدة،
أوروبا وأمريكا ًا
خاصة أنها تهتم بالجوانب النفسية واالجتماعية لإلنسان في تلقيه للمضامين االتصالية وهو ما يتناسب
مع دراسة التلقي واالستخدام في الميديا الجديدة ودراسة التفاعالت التي تتم في هذا السياق كذا عادات

وانماط التلقي واالستخدام.

( لمين ؛ بوزيد 2018 ،م ،ص)9

وفي هذا السياق يتيح لنا منظور تأثيرية اآلخرين اختبار فرضية الدراسة الحالية وهي تأثيرية

المراهقين بالمحتوى غير المرغوب فيه بتطبيق التيك توك وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام

كثير في توضيح المتغيرات المفسرة لتأثيرات تطبيقات الهواتف
اآلمن ،حيث ترى الباحثة أنها تتناسب ًا
الذكية على المراهقين والتعرف على إدراك المراهقين للمحتوى الغير مرغوب فيه وفًقا الفتراضات متغير
المسافة االجتماعية والتأثير التفاضلي واالفتراضات األبوية والخصائص االجتماعية المؤثرة في هذا

اإلدراك.
تطبيق التيك توك:
ويعرف باإلنجليزية  TikTokوهو أحد تطبيقات المنصات اإلعالمية التي تتيحها الهواتف الذكية
مستخدما في
والذي يسمح للمستخدمين بتداول وإنتاج فيديوهات قصيرة ال تتعدي مدتها الدقيقة الواحدة
ً
ذلك خلفيات موسيقية وفالتر سهلة إلنشاء محتوى فيديو قصير وجذاب.
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نشأة وتطور التيك توك:

أنشىء في سبتمبر عام 2016م وأطلق عليه  Douyinبواسطة مؤسسه تشانغ يي مين ،صممته

شبكة صينية تسمى  Byte Danceبايت دانس وهي شركة تعمل في مجال محتوى اإلنترنت وتشغل

العديد من منصات المحتوي واستطاع التطبيق أن يعرض مقاطع فيديو قصيرة ،ثم تم تطويره خالل عام
2017م وفي خالل عام واحد استطاع أن يحصل على  100مليون مستخدم ومليار مقطع فيديو يتم

يوميا.
مشاهدته ً

(الموقع الرسمي لتطبيق التيك توك 2020،م)

وبعدها تم إطالق التطبيق تيك توك في السوق الدولية في سبتمبر 2017م ،وفي أقل من عام

2018م احتل التطبيق المرتبة األولى بين تنزيالت تطبيقات الجوال المجانية في متاجر التطبيقات.
(أشرف لعوابدية؛ خالد عوني 2019،م ،ص )68

وقد قامت في ذلك الوقت شركة بايت دانس بعمل اندماج مع ميوزكلي في نوفمبر 2017م حيث

نظر لكونها منصة شعبية لوسائل التواصل االجتماعي
قامت بشراء  Musical.lyبقيمة مليار دوالر ًا
تستهدف سوق المراهقين في الواليات المتحدة األمريكية وفًقا لما أقرته مؤسسة )business , 2017
 ،)insiderواندمج تيك توك مع ميوزكلي في  2اغسطس 2018م من أجل إنشاء مجتمع فيديو ذات
انتشار أوسع ،كما تم دمج حسابات وبيانات المستخدمين في تطبيق واحد (موقع ميوزكلي2018 ،م).

منتشر في  150دولة ،ويدعم  75لغة ،وشاهد التطبيق
ًا
وفي غصون عام 2018م أصبح التطبيق
يعا في العالم وصار منصة اجتماعية كبرى للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي ،ووصل عدد
نموا سر ً
ً
يوميا )(Zuo;Hui,2019,p1
مستخدمي التطبيق إلى  250مليون نشط ً
وتشير العديد من التقارير الدولية من شركات ومؤسسات متخصصة في أبحاث السوق والتطبيقات

التكنولوجية والهواتف الذكية مثل شركة

 Byte Danceالمالكة للتطبيق وشركة Senor Tower

المتخصصة في الهواتف المحمولة إلى احتالل التطبيق المركز األول في التحميل في نظامي التشغيل

 ،Android ,IOSواستطاع التيك توك أن يتفوق في عمليات التنزيل على مواقع التواصل االجتماعي
مثل الفيس بوك وتوتير وواتس أب والماسنجر وهو ما آثار مخاوف شركة فيسبوك األمريكية ووصفت

التطبيق بأنه تهديد لمنصات التواصل االجتماعي حيث وصل إلى ملياري عملية تنزيل في أبريل
2020م.

(المعز 2020 ،م ،ص)3422

أما عن التطبيق في مصر فقد أكدت اإلحصاءات لعام 2019م أن تطبيق  Tiktokمنتشر بين

فئات المجتمع المصري باختالف النوع والعمر والمستوي التعليمي ،كما تشير إلى أن المصريين يشاهدون

استخداما بنسبة %64
أكثر من  8.3مليار فيديو شهرًيا وتمثل المرحلة العمرية من  24 :13سنة األكثر
ً
ذكور و %38إناثًا ،وبذلك تحتل مصر المرتبة الحادية
وهناك  7.2مليون مستخدم نشط شهرًيا منهم ً %62ا
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عشرة على مستوى العالم والثانية بعد المملكة العربية السعودية من حيث كونها األعلى تحميالً للتطبيق.

(المصريون والتيك توك2019 ،م).

كما ساهم التطبيق في ارتفاع معدالت استخدام خدمات االتصال للمصريين واستهالكهم لإلنترنت

خالل شهري مارس وأبريل 2020م أثناء جائحة كورونا حيث تمثلت في زيادة في نسبة تصفح مواقع

اإلنترنت ) (Web Browsingبنسبة  ، %131وجاءت الزيادة الكبيرة في استخدام تطبيقات اإلنترنت
نتيجة تحميالت التطبيقات ،وجاء في مقدمتها تطبيق تيك توك :وتم وصفه على أنه ،وجهة مفضلة
لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة ،وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة%194

(الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت2020 ،م) وفي آخر تقرير عن مؤشرات استخدام خدمات وتطبيقات اإلنترنت
خالل  60دقيقة في موسم صيف 2020م بج ـم ـه ــورية مـ ـصـر ال ـع ـربية فقد جاءت مقاطع فيديو عبر
تطبيقات (مثل تيك توك ،اليكى )..،في المرتبة األولي ،حيث بلغ عدد المستخدمين الذين قاموا برفع

ومشاركة فيديوهاتهم  300ألف مستخدم ،وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو  2113ساعة ،وبلغ
حجم البيانات المستهلكة  2تيرابايت خالل  60دقيقة (الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت2020 ،م)
ويرجع تفضيل المستخدم إلى التطبيق نتيجة لما يتمتع به من:
 -1سمات وخصائص للتطبيق:

أ -يقدم التطبيق فيديوهات جذابة ال تتجاوز مدتها  15ثانية ،مع إضافة الموسيقى وبعض
المؤثرات الصوتية (المأخوذة من أعمال سينمائية ،وأغان ،وغير ذلك) بجانب الملصقات

والفالتر التي تُضاف إلى الوجه ،وذلك باستخدام تقنيات التصوير المتاحة على التطبيق
والهواتف الذكية .كما يسهل تسجيلها في مختلف األماكن ومشاركتها على الفور دون أي

هدا.
متطلبات فنية أو احترافية إلنتاجها أو تعديلها ،ودون أن تستغرق مشاهدتها وقتًا أو ج ً
فعند فتح التطبيق ،تعرض مقاطع الفيديو الواحد تلو اآلخر ،ما يمكن من مشاهدة مئات
الفيديوهات لساعات ممتدة .كما يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي األخرى.

ب -يقدم التطبيق العديد من التحديات المميزة والمثيرة خاصة للشباب والمراهقين.

ج -الحفاظ على خصوصية المستخدم الذي يظل بمقدوره تحديد هوية من يشارك الفيديو أو

يشاهده ويعلق عليه وال يمكن الوصول لمحتويات الفيديو بواسطة محركات البحث ومواقع

الويب العادية.

د -إمكانية تحقيق الشهرة عبر قواعد جماهيرية من المعجبين والمتابعين نتيجة لكثرة عدد
المتابعين وانتشار الفيديوهات.

ه -يستخدم تيك توك الذكاء االصطناعي لتحليل اهتمامات المستخدمين وتفضيالتهم من خالل
تفاعلهم مع المحتوى ،وعرض موجز محتوى مخصص لكل مستخدم.

"
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ٍ
فئات
 -2لقد حظي التطبيق باهتمام عدد كبير من المشاهير والمؤسسات والشركات التي شجعت
عمرية مختلفة على استخدامه وممارسة تطبيقاته.

 -3الربح المادي لألفراد :ويتحقق ذلك باالقتران بين قناة المستخدم على اليوتيوب وحسابه على "التيك

توك" ،عبر عرض الجزء المميز من الفيديو على األخير ،واستكماله عبر األولى ،على ٍ
نحو يجذب

سعيا وراء
انتباه المشاهدين .وفي المقابل ،يذهب بعض المستخدمين إلى شراء المتابعين المزيفين ً
الشهرة على الرغم من تراجع أهميتهم في التطبيق ،ألنهم لن يقوموا بمشاهدة مقاطع الفيديو أو يعلقوا
عليها أو يشتروا المنتجات .كما تعرض الشركات والعالمات التجارية والموسيقية الكبيرة ما تقوم

طا -يزخر بالتعليقات ،والمشاركات،
ببيعه عن طريق "هدية" وكلما امتلك المستخدم
حسابا فعاالً ونش ً
ً
والمتابعين -أمكنه شراء الهدايا؛ فعندما يقوم المتسوق بشراء سلعة معينة من بين السلع المتوفرة ،يعود
هذا بالنفع على الشركة التي تتقاسم بدورها األرباح مع المستخدم .وعقب تجميع كم كبير منها ،يمكن
تحويلها إلى نقود .وفي المقابل ،قد يتجه المستخدم بنفسه إلى الشركات ويراسلها ،لإلعالن على قناته

على "التيك توك" ،فيما يعرف بالتسويق بالعمولة.

حسابا لها على "التيك توك" في مارس 2019م،
 -4منصة تسويقية :أنشأت صحيفة "واشنطن بوست"
ً
حسابا عليه .ومن خالله ،بدأت في
لتصبح بذلك واحدة من أوائل المؤسسات الصحفية التي أنشأت
ً
نشر القصص القصيرة التي تراوحت بين تغطية األخبار بطريقة فكاهية لتناسب الفئة العمرية
المستهدفة ،وتصوير سير العمل بالصحيفة ،بما في ذلك :عمل الصحفيين خلف شاشات الكمبيوتر،

وكيفية تحرير األخبار ،ونشرها على الموقع اإللكتروني ..إلخ .وهي الفيديوهات التي أظهرت الجانب

اإلنساني للمراسلين والصحفيين ،مما أسهم في ارتباط القراء بهم من ناحية ،وزيادة شهرتهم من ناحية
ثانية ،ودفع القراء النتظار أخبارهم بشغف من ناحية ثالثة .وفي أعقاب نجاح تجربة "واشنطن
بوست" ،حذت بعض المؤسسات الصحفية واإلخبارية حذوها (مثل ،USA Today :و،ISBN

وTimes Union

(.)Floridaالبهي ) 2020 ،

وبالرغم من هذه الخصائص والسمات التي جعلت هذا التطبيق يحصل على انتشار واسع بين فئات

المجتمعات الغربية منها والعربية ،إال أن مخاوف وشكوك العديد من الدول جعلت بعضها يتخذ إجراءات

ضد هذا التطبيق ومنها :الواليات المتحدة األمريكية والذي وصفت التطبيق بأنه تهديد لألمن القومي
وإمكانية استخدامه لجمع بيانات شخصية ،ولذا أصدرت قرار في ديسمبر 2019م بمنع الجيش األمريكي

من استخدام التطبيق وفًقا لموقع  militaryالتابع لو ازرة الدفاع األمريكية وذلك بعد دعوات الكونجرس
لتقييم مخاطر التطبيق الذي يعتبر وسيلة للتجسس.

(الموقع الرسمي للجيش األمريكي 2019،م)

كما طالبت بريطانيا بتشكيل لجان خاصة للوقوف على كيفية جمع "التيك توك" للبيانات

الشخصية ،لتتساءل عن مكان تخزينها خاصة في ظل مجهولية مصير البيانات لتثار التساؤالت عن
مصير البيانات الشخصية التي يجمعها "التيك توك" (وذلك من قبيل :الموقع الجغرافي ،ونشاط
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المستخدمين ،وبريدهم اإللكتروني ،وغير ذلك) .وهو ما دفع البعض للقول إن الهدف من جمعها يتمثل

في األغراض التسويقية ،بينما دفع آخرون بإمكانية بيعها لحكومات أخرى .وهو ما قادهم إلى البحث وراء
تلك المخاوف األمنية.

(البهي2020 ،م)

كما بادرت الجزائر كأولي الدول العربية في يناير 2019م بالتحذير من خطورة التطبيق بعد أن

أطلقت و ازرتا التربية الوطنية والبريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من خالل بيان مشترك أرسل لكافة
مديريات التربية ووصفته ب (الخطر المحدق) لعرضه مواقف غير أخالقية وغير الئقة تعرض القصر
والشباب لالبتزاز واالستغالل من طرف المنحرفين ،ووضعت دليالً للممارسات السليمة الستخدام التطبيق

ومواقع التواصل االجتماعي لحماية الحياة الشخصية.

(المعز2020 ،م ،ص)3424

وفي مصر تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحالة للمجلس ومطالباتهم الحكومة

المصرية وو ازرة االتصاالت والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بحجب تطبيق التيك توك وفًقا لوصفهم
إياه بأنه (حالة من االنفالت األخالقي للمحتوى) والتي تقدم ثقافات مبتذلة واستغالل المراهقات للتطبيق
عددا
سعيا لتحقيق الربح ،كما أصدر النائب العام في الفترة األخيرة ً
من أجل إقامة عالقات غير مشروعة ً
من البيانات الخاصة بعدة تهم لفتيات تم استخدامهم لمحتويات غير أخالقية على التطبيق ووجهت لهم

عدة اتهامات أبرزها "خدش الحياء واالعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري ،واستدراج الفتيات

واستغاللهن عبر البث المباشر ،وارتكاب جريمة االتجار بالبشر".
نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تهدف إلى وصف موضوع أو مشكلة الدراسة وتقرير

خصائصها وتحديدها تحديداً كيفياً وكمياً وهي بحوث تهتم بتحديد الواقع وجمع الحقائق عنه وتحليل
بعض جوانبه بما يساهم في العمل على تطويره.

واعتمدت الباحثة على منهج المسح بالعينة من اجل استخالص النتائج من المراهقين وذلك لدراسة

مدي تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو
االستخدام اآلمن.
مصطلحات الدراسة:
تتحدد مصطلحات الدراسة اإلجرائية فيما يلي:

المحتوى الغير مرغوب فيه:

هو المحتوى الذي يعرض تصرفات وأفعال وألفاظ وسلوكيات تتعارض مع المعايير االجتماعية

والدينية المتعارف عليها لدى المجتمع المصري والتي يؤدي انتشارها إلى ضرر يصيب الفرد واآلخرين

والمجتمع ،ومن أبرز مظاهره (المحتوى اإلباحي – العنف – اإلرهاب – األلفاظ الخارجة – اإليماءات
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الجسدية – األغاني والرقص الهابط  -االنتحار – األلعاب الغير آمنة -التدخين وتعاطي المخدرات-

التنمر).

الرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن:

ويقصد به توجيه المراهقين من قبل أخصائي اإلعالم المدرسي نحو استخدام الوسائل والتطبيقات

الحديثة بطريقة صحيحة تجنبه اآلثار السلبية لهذه التطبيقات وتحقق أعلى استفادة من تلك الوسائل
مجتمع الدراسة:

تم تحديد مجتمع الدراسة من المراهقين المستخدمين لتطبيق التيك توك ممن يقعون في الفئة العمرية
( 15:13سنة) بمحافظة بورسعيد.
عينة الدراسة:
قامت الباحثة بالتطبيق على عينة من المراهقين بمحافظة بورسعيد ممن تتراوح أعمارهم بين (-13

 15سنة) وهي تواكب المرحلة اإلعدادية وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( 200مبحوث) وتم سحبها

بطريقة عمدية ممن يستخدمون التيك توك ،وقد تم سحبها بطريقة عينة كرة الثلج ،حيث قامت الباحثة
بإرسال استمارة االستبيان اإللكتروني إلى بعض المراهقين من األقارب واألصدقاء ممن يستخدمون تطبيق

أيضا تطبيق تيك توك والتوجه إلى
التيك توك وطلبت منهم إرسالها إلى أصدقائهم الذين يستخدمون ً
أشخاص بعينهم يستخدمون تطبيق التيك توك وطلب منهم ترشيح غيرهم للتوجه إليهم وتطبيق االستمارة.
أدوات الدراسة:
اعتمدت الباحثة على:

 -1استمارة االستبيان اإللكتروني كأداة لجمع البيانات من المراهقين لدراسة تأثيرية المراهقين
بالمحتوي غير المرغوب فيه علي تطبيق التيك توك وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام

اآلمن ،وتعتبر األداة األكثر مالءمة لمستخدمي وسائل اإلعالم الرقمية ،وتم تصميمها لقياس
متغيرات الدراسة والتي تضمنت( :معدل استخدام المراهقين للتيك توك ،معدل التعرض

للمحتوي الغير مرغوب فيه -درجة االعتقاد في تأثر اآلخرين -إدراك المسافة االجتماعية –

تأييد فرض الرقابة على المحتوى الغير مرغوب فيه -المتغيرات الديمجرافية) تم تطبيق استمارة

االستبيان في الفترة من 10يناير إلى  10فبراير 2020م.

 -2مقاييس الدراسة:

تضمنت الدراسة العديد من المقاييس منها:

 -1مقياس لدوافع تعرض المراهقين الستخدام التيك توك (وتضمن  13عبارة).

 -2مقياس للتعرف على مستوي ثقة المراهقين فيما يعرض على موقع التيك توك (وتضمن
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المقياس  7عبارات).

 -3مقياس التأثيرات الناتجة عن متابعة موقع التيك توك (وتضمن  8عبا ارت).

 -4مقياس لالستدالل على اتجاهات المراهقين نحو دور اإلرشاد التربوي (وتضمن  5عبارات).

وقامت الباحثة بإعداد مجموعة من العبارات لكل مقياس على مقياس ليكرت الثالثي وراعىت

فيه الباحثة أن تكون العبارات شاملة ومتنوعة ،كما تم عرض المقاييس على المحكمين لتأكيد

مدى صالحيتهم للتطبيق ولقياس ما أعد لقياسه ،هذا وتم قياس الثبات لوضع كل مقياس في
صورته النهائية وهذا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيةspss.

وقامت الباحثة بتقسيم المقياس إلى ثالثة مستويات وفًقا لمقياس ليكرت الثالثي:
إتجاه سلبي) ( 1 : 1.66
إتجاه محايد)(1.67 : 2.33
إتجاه إيجابي) ( 2.34: 3

أساليب التحليل:
جمعت الدراسة بين أسلوب التحليل الكمي والكيفي لتحقيق شمولية البحث العلمي وتحقيق مستوي

أكبر من الصدق المنهجي الذي يدعم نتائج التحليل الكمي ،بحيث يساعد التحليل الكمي في توفير درجة
عالية من الضبط الكمي ويقلل من أخطاء التحيز ،أما األسلوب الكيفي فقد استخدمته الباحثة في التفسير

واالستدالل.

حدود الدراسة:
حدود موضوعية :وتتمثل في الكشف عن تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق

التيك توك وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن.
حدود زمانية :الفترة من 10يناير إلى  10فبراير 2020م.

حدود مكانية :يقتصر التطبيق على محافظة بورسعيد.
وقد تم اختبار الصدق والثبات:
 -1اختبار الصدق:

يقصد بالصدق أن تقيس استمارة االستقصاء ما وضعت لقياسه ،وقد أجري اختبار الصدق للتأكد

من صدق محتوي االستمارة ،حيث تم تحديد أهداف الدراسة وترجمة ذلك في تساؤالت للدراسة الميدانية
بعد االطالع على الدراسات السابقة ثم تم وضع األسئلة التي تفي بتحقيق أهداف وتساؤالت الدراسة .وتم

"
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في مجال اإلعالم

للتأكد من صدق ودقة االستمارة وإمكانية تحقيقها ألهداف الدراسة وقد أجريت بعض التعديالت في ضوء

آراء السادة المحكمين حتى أصبحت في شكلها النهائي.
 -2اختبار الثبات:

يقصد به أن تعطي االستمارة نفس النتائج تقر ًيبا إذا ما طبقت على نفس العينة وقد تم تطبيق
االستمارة على عينة من المراهقين عددها  40مفردة ثم تم إعادة التطبيق مرة أخرى على نفس العينة بعد

مرور أسبوعين وتم الحصول على نتائج متسقة بين التطبيق األول والثاني بلغت .%95
المعامالت اإلحصائية:

تم االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي للبيانات من خالل الكمبيوتر باستخدام برنامج spss

والمعروف باسم حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية وفيه تم استخدام االختبارات التالية:
 .1التك اررات البسيطة والنسب المئوية.

 .2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 .3تحليل التباين أحادي االتجاه  ANOVAلدراسة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية
للمجموعات في أحد المتغيرات.

 .4اختبار  T-TESTللمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتين
من المبحوثين على أحد متغيرات الدراسة

استنادا لعدد المراتب في
 .5الوزن المرجح الذي يحسب بضرب التك اررات بوزن معين يقرره الباحث
ً
السؤال ،ثم تجمع مراتب الضرب لكل بند للحصول على مجموع األوزان المرجحة ثم تحسب
النسب المئوية لبنود السؤال.

 .6اختبار بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين العالقات.

(*)

عميد المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق.
أ.د /محمد سعد
أ.د /محمد بكير أستاذ اإلعالم بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
أ.د /هاني البطل أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
أ.م.د /وليد وادي النيل أستاذ اإلعالم المساعد بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.
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نتائج الدراسة:

"

 -1معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك:
جدول ()1
معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك
ك
معدل االستخدام

%

دائ ًما

118

59.0

نادرا ً

47

23.5

احيانا ً

35

17.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :ارتفاع استخدام المراهقين لموقع التيك توك حيث جاء (دائماً) في الترتيب

األول بنسبة  ،%59يليها في الترتيب الثاني (ناد اًر) بنسبة  ،%23.5وفي الترتيب الثالث واألخير (أحياناً)
بنسبة .%17.5

ويمكن تفسير ارتفاع نسبة مستخدمي التطبيق بصفة دائمة إلى االنتشار الواسع الستخدام المراهقين

للهواتف الذكية وتوافر خدمات اإلنترنت ومجانية التطبيق من جهة ،وسمات وجاذبية التطبيق من جهة

أخرى حيث يجمع بين الغناء والتمثيل والدراما والموسيقي وكلها عوامل جاذبة لهذه الفئة باإلضافة إلى
خلق فرص عبر التحديات والمنافسة التي يتيحها التطبيق والتي يسعي فيها المراهق للتميز على أق ارنه من

سعيا إلى الحصول على
مستخدمي التطبيق من أجل الوصول للشهرة وامتالك قاعدة كبيرة من المعجبين ً
التاج الذهبي بإجراءات تتسم بالسهولة.
جدول ()2
معدل االستخدام اليومي لتطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
معدل االستخدام اليومي
أكثر من  3ساعات

131

65.5

1:3ساعات

42

21.0

اقل من ساعة

27

13.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء معدل االستخدام اليومي لتطبيق التيك توك من وجهة نظر

المراهقين (أكثر من  3ساعات) في الترتيب األول بنسبة  ،%65.5وفي الترتيب الثاني من (3:1
ساعات) بنسبة  ،%21وفي الترتيب الثالث واألخير (أقل من ساعة) بنسبة .%13.5
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جدول ()3
معدل االستخدام األسبوعي لتطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
معدل االستخدام اسبوعياً
 2:4ايام

99

49.5

اكثر من  5ايام

69

34.5

يوم واحدا

32

16.0

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء معدل االستخدام األسبوعي لموقع التيك توك من وجهة نظر

المراهقين من (3:2أيام) في الترتيب األول بنسبة  ،%49.5وفي الترتيب الثاني من (أكثر من  3أيام)
بنسبة  ،%34.5وفي الترتيب الثالث واألخير (أقل من ساعة) بنسبة .%16

اء
وتشير نتائج الجداول السابقة إلى االرتفاع الملحوظ في استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك سو ً
كان هذا االرتفاع في طبيعة االستخدام أو عدد ساعات االستخدام أو أيام االستخدام ،وتتفق النتيجة مع
ئيسا في حياة المراهقين وال تفارقهم
ًا
طبيعة معدالت استخدام الهواتف المحمولة التي أصبحت
عنصر ر ً
نسبيا كما تعكس النتائج أن هذا التطبيق استطاع جذب المراهقين لمتابعته بشكل كبير
ألوقات طويلة ً
نظر لكونه تطبيق يعتمد على صناعة الفيديوهات بطريق مبسطة وبمؤثرات مختلفة ومناسبة لفئة عمرية
ًا
تهتم بالجديد والمثير وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة ) (Bresnick,2020التي أكدت على

تأثر مرحلة المراهقة بتطبيق تيك توك حيث يلجأ فيها للبحث عن اللعب بكثرة ويعد التطبيق منصة نشطة

سلبيا لتبادل الفيديوهات كما تدفع المنصة إلى ممارسة األلعاب وتنمية مهارات
أكثر من كونه تطبيًقا ً
الطفل عبر إتاحة صناعة الفيديو ،والتي تمكنه من المزج السمعي والبصري عن طريق قص الشاشة
ودمج صورة داخل صورة ،باإلضافة لتوافر مكتبة سمعية وتبديل األوجه والواقع المعزز مما أضفى طابع

تفضيلي لهذه المرحلة وجعله الوجهة المفضلة لديها ،وتتفق هذه النتيجة مع العديد من نتائج الدراسات

التي أكدت على سيطرة التيك توك على استخدامات الشباب ومنها دراسة (عبد المعز 2020،م ،ص

 )3411والتي توصلت إلى أن  %67من المبحوثين يستخدمون التطبيق بشكل يومي ،وأن التيك توك هو

استخداما من قبل المبحوثين حيث جاء في الترتيب األول من حيث االستخدام بنسبة
أكثر التطبيقات
ً
.%77,5
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جدول ()4
األيام األكثر متابعة لتطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
األيام األكثر متابعة
أيام االجازات

94

47.0

جميع األوقات

53

26.5

أيام الدراسة

28

14.0

حسب الظروف

25

12.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت األيام األكثر متابعة لتطبيق التيك توك من وجهة نظر
المراهقين (أيام اإلجازات) في الترتيب األول بنسبة  ،%49.5وفي الترتيب الثاني (جميع األوقات) بنسبة
 ،%34.5وفي الترتيب الثالث (أيام الدراسة) بنسبة  ،%16وفي الترتيب الرابع واألخير (حسب الظروف)
بنسبة .%12.5

وتشير النتيجة السابقة إلى ارتفاع استخدام التطبيق أوقات اإلجازات وهي نتيجة طبيعة لوجود وقت فراغ

لدى المراهق .وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه (تقرير الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت2020 ،م)
من أن تطبيق التيك توك أصبح الوجهة المفضلة لمقاطع فيديو المستخدمين للتليفونات المحمولة وزادت

نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة %194خالل شهري مارس وأبريل وهي فترة اإلجازات التي حصل عليها

األفراد نتيجة لجائحة كورونا.

 -2مصادر تعرف المراهقين على تطبيق التيك توك:
جدول ()5
مصادر التعرف على تطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
مصادر التعرف على موقع التيك توك
من خالل االعالنات على مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بي

104

52.0

من خالل اصدقائي واقاربي

72

36.0

من وسائل االعالم

24

12.0

اإلجمالي

200

100

"
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يتضح من الجدول السابق :أن جاءت مصادر التعرف على تطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة

الدراسة من المراهقين (من خالل اإلعالنات على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بي) في الترتيب
األول بنسبة  ،%52وفي الترتيب الثاني (من خالل أصدقائي وأقاربي) بنسبة  ،%36وفي الترتيب الثالث
واألخير (من وسائل اإلعالم) بنسبة .%12

ويمكن تفسير نتائج الجدول السابق في انتشار الحمالت اإلعالنية الممولة التي قام بها تطبيق

التيك توك لعرض خصائص التطبيق ودعوة المستخدمين لالنضمام والمتابعة وذلك من خالل Tik Tok

Arab, edu Tok live ,Tik Tok live

واختلفت مع ما توصلت إليه دراسة (السقا2007 ،م ،ص )17والتي جاء فيها التعرف على وسائل

التواصل االجتماعي عن طريق األهل واألصدقاء في المرتبة األولى بنسبة .%77

وقد يرجع االختالف في ترتيب النتيجة في اختيارات المبحوثين إلى الفترة الزمنية التي أجريت فيها

الدراسة لكون تطبيقات التواصل االجتماعي كانت في بدايات تداولها بين األفراد ولم تكن معروفة
للجميع ،أما اآلن فأصبحت متداولة وبكثرة بين الفئات المختلفة من األفراد وكذلك المراهقين ومن خاللها

يتم متابعة كل جديد في التطبيقات الجديدة ،األمر الذي جعل تطبيق التيك توك وغيره من التطبيقات

الجديدة تستفيد من تواجد المستخدمين داخل مواقع التواصل االجتماعي لإلعالن عن نفسها.
 -3طرق تعرض المراهقين لمحتوى مقاطع التيك توك:

جدول ()6
طرق تعرض المراهقين لمحتوى مقاطع التيك توك
طريقة التعرض للمحتوى
ك

%

اختيار وانتقاء للفيديوهات وفقا لقائمة
التفضيالت

63

31.5

عن طريق مشاهدة المقترحات التي يضعها
الموقع

51

25.5

بالصدفة خاصة وان الفيديوهات تعرض
بطريق عشوائية

47

23.5

عن طريق اقتراحات ودعوات األصدقاء
للمتابعة

39

19.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت في مقدمة طرق تعرض المراهقين لمحتوي مقاطع التيك توك

في الترتيب األول (عن طريق مشاهدة المقترحات التي يضعها الموقع) بنسبة  ،%31.5وفي الترتيب

الثاني (اختيار وانتقاء للفيديوهات) بنسبة  ،%25.5وفي الترتيب الثالث (بالصدفة خاصة وإن الفيديوهات
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تعرض بطريق عشوائية) بنسبة  ،%23.5وفي الترتيب الرابع واألخير (عن طريق اقتراحات ودعوات

األصدقاء للمتابعة) بنسبة .%19.5

وتشير طريقة تعرض المراهقين لمحتوي مقاطع التيك توك إلى (اختيار وانتقاء الفيديوهات وفًقا لقائمة
التفضيالت) وهي نتيجة منطقية حيث يطلب التطبيق في بداية االنضمام للتطبيق اختيار الفيديوهات وفًقا

لقائمة تفضيالت يختار منها المستخدم ما يتالءم مع اهتماماته.

 -4معدالت وطبيعة تعرض المراهقين للمحتوي غير المرغوب فيه في تطبيق التيك توك:
جدول رقم ()7
جدول يوضح معدل تعرض المراهقين أنفسهم للمحتوي الغير مرغوب فيه على التيك توك
%
ك
تعرض المراهقين لمحتوى غير مرغوب فيه
دائ ًما

97

48.5

احيا ًنا

80

40

أبدًا

23

11.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن تعرض المراهقين للمحتوي الغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك

ألحيانا بنسبة  %40في
دائما في مقدمة االختيارات بنسبة  %48,5وفي الترتيب الثاني جاء اختيارهم
ً
جاء ً
أبدا لمحتوى غير مرغوب بنسبة .%11,5
حين لم يتعرض منهم ً
وهو ما يشير إلى أن تطبيق التيك مثله كمثل العديد من مواقع التواصل االجتماعي التي سهلت من

انتشار المحتوى الغير مرغوب فيه للمراهق.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ) (Livingstone & Bober,2005,p384من

انتشار المضامين الغير مرغوب فيها على مواقع التواصل االجتماعي حيث أثبتت أن  %57من المراهقين
تعرضوا لمواد إباحية عبر اإلعالنات الطفيلية والبريد اإللكتروني كما تعرض  %22لمواد ذات محتوى

خطر كالعنف وإراقة الدماء وتعرض  %9ألعمال تدعو للكراهية.
جدول يوضح ()8
طبيعة تعرض المراهقين للمحتوى الغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك
طبيعة تعرض المراهقين لمحتوى غير
%
ك
مرغوب فيه
مقصود
غير مقصود
االجمالي

82

14

118

86

200

100
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كما تمثل طبيعة تعرض المراهقين للمحتوي غير المرغوب فيه في التعرض غير المقصود بنسبة

%86في حين جاء التعرض المقصود بنسبة .%14

جدول يوضح ()9
تعرض األصدقاء للمحتوى غير المرغوب فيه من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
توقعات بطبيعة تعرض اصدقاء المبحوثين
%
ك
للمحتوى الغير مرغوب فيه
دائ ًما

88

44.0

أحيا ًنا

65

32.5

أبدًا

47

23.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت متابعة األصدقاء لتطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين

(دائماً) في الترتيب األول بنسبة  ،%44يليها في الترتيب الثاني (ال يتابعون) بنسبة  ،%32.5وفي
الترتيب الثالث واألخير (أحياناً) بنسبة .%23.5

جدول يوضح ()10
طبيعة تعرض األصدقاء للمحتوى الغير مرغوب فيه
طبيعة تعرض االصدقاءللمحتوي غير
ك
مرغوب فيه

%

غير مقصود

102

51

مقصود

98

49

االجمالي

200

100

كما تمثل اعتقاد المراهقين لتعرض أصدقائهم للمحتوي غير المرغوب فيه في (التعرض غير
المقصود) بنسبة %51في حين جاء (التعرض المقصود) بنسبة .%49
جدول ()11
متابعة اآلخرين لتطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
متابعة األخرين
دائ ًما

118

59

أحيانا ً

77

38.5

أبدًا

5

2.5

اإلجمالي

200

100
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت متابعة األخرين لتطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين

(دائماً) في الترتيب األول بنسبة  ،%59يليها في الترتيب الثاني (أحياناً) بنسبة  ،%38.5وفي الترتيب
الثالث واألخير (ال يتابعون) بنسبة 2.5
جدول يوضح ()12
طبيعة تعرض اآلخرين للمحتوى الغير مرغوب فيه من وجهة نظر المراهقين
طبيعة تعرض المراهقين لمحتوي غير
%
ك
مرغوب فيه
مقصود

145

72.5

غير مقصود

55

27.5

اإلجمالي

200

100

كما تمثل اعتقاد المراهقين لتعرض اآلخرين للمحتوي غير المرغوب فيه في (التعرض المقصود)
بنسبة %72.5في حين جاء (التعرض الغير المقصود) بنسبة .%27.5
ومن الجداول السابقة نالحظ ارتفاع معدالت تعرض المراهقين أنفسهم وأصدقائهم واآلخرين

للمحتوى الغير مرغوب فيه وهو ما يثبت شبه اتفاق على أن هذا التطبيق يضم محتوى غير مرغوب فيه

يخترق القيم والسلوكيات باإلثارة والعنف والتنمر والتعصب وغيرها من المحتوى الذي يدمر األخالق والقيم

لدى المجتمع.

أما عن شكل التعرض فقد أكد المراهقون أن تعرضهم للمحتوى الغير مرغوب فيه جاء بشكل( غير

مقصود) في الترتيب األول وبنسبة كبيرة وصلت إلى  %86في حين جاءت تقديراتهم لتعرض أصدقائهم

لنفس المحتوى بشكل (غير مقصود) بنسبة  ،%51أما عن اآلخرين فقد أكد المراهقون تعرضهم للمحتوى
الغير مرغوب فيه بشكل (مقصود) بنسبة كبيرة تصل  ،%72.5وهو ما يؤكد ثبوت فرضية نظرية تأثيرية

اآلخرين فيما يتعلق بالمسافة االجتماعية والتي عادة ما تنسب تأثر اآلخرين بالمضامين السلبية ،إذ أكد

المراهقون تعرضهم للمحتوى الغير مرغوب فيه بتطبيق التيك توك بشكل كبير ولكنهم استبعدوا قصدية
التعرض ألنفسهم وألصدقائهم ونسبوها لآلخرين.
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 -5المواد التي يتابعها المراهقون على تطبيق التيك توك (تم اختيار أكثر من بديل):
جدول ()13
المواد التي يتابعها المراهقون (عينة الدراسة) على تطبيق التيك توك
المواد التي يتابعها المراهقون
%
ك
مقاطع من أعمال درامية وفنية بأداء تمثيلي
للمستخدمين

103

22.5

مقاطع من أعمال درامية ومسرحية حقيقية

91

19.8

مقاطع الخدع والتحديات

63

13.8

مشاهير الفن والرياضة

55

12

البث المباشر

53

11.5

الترند (األكثر مشاهدة)

41

8.9

مقاطع األصدقاء والمتابعين

21

4.8

الموضة واألزياء

18

3.9

مقاطع غير مرغوب فيها

13

2.8

اإلجمالي

458

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت المواد التي يتابعها المراهقون على تطبيق التيك توك (مقاطع

من أعمال درامية بأداء تمثيلي للمستخدمين) في الترتيب األول بنسبة  ،%22.5وفي الترتيب الثاني من
(مقاطع من أعمال درامية ومسرحية حقيقية) بنسبة  ،%19.8وفي الترتيب الثالث (مقاطع الخدع

والتحديات) بنسبة  ،%13.8وفي الترتيب الرابع (مشاهير الفن والرياضة) بنسبة  ،%12وفي الترتيب

الخامس (البث المباشر) بنسبة  ،%11.5وفي الترتيب السادس (الترند واألكثر مشاهدة )) بنسبة ،%8.9
وفي الترتيب السابع (مقاطع األصدقاء والمتابعين) بنسبة  ،%4.8وفي الترتيب الثامن (األزياء والموضة)

بنسبة  ،%3.9وفي الترتيب التاسع واألخير جاءت (المحتوى الغير مرغوب فيه) بنسبة .%2.8

وتعكس نتائج الجدول السابق تفضيل المراهقين (الختيار مقاطع من األعمال الدرامية والغنائية

بأسلوب تمثيل المستخدمين) وهي الميزة التي انفرد بها تطبيق التيك توك عن مواقع التواصل االجتماعي

األخرى حيث سهل للمستخدم إنتاج هذه الفيديوهات بإضافة العديد من المؤثرات التي يتيحها التطبيق

بسهولة وإمكانية تسجيل التمثيل وبأداءات متنوعة ومتعددة وأفكار مختلفة لنفس المقطع الغنائي
وباستخدام حركات وإشارات وإيحاءات جسدية يتنافس عليها المراهقين من أجل كسب اإلعجابات وجمع

متابعين وتعليقات ،وتأخر تفضيلهم للمحتوى الغير مرغوب فيه على موقع التيك توك.
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

جدول ()14
المواد التي يتابعها األصدقاء على تطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
%
ك
المواد التي يتابعها األصدقاء
مقاطع من أعمال درامية وفنية بأداء تمثيلي
للمستخدمين

112

20.4

مقاطع االصدقاء والمتابعين

94

17.1

مشاهير الفن والرياضة

83

15.1

مقاطع الخدع والتحديات

78

14.2

الترند واألكثر مشاهدة

51

9.3

مقاطع غير مرغوب فيها

47

8.6

البث المباشر

46

8.4

مقاطع من أعمال درامية ومسرحية حقيقية

34

6.2

الموضة واألزياء

4

.7

اإلجمالي

549

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت المواد التي يتابعها المراهقون علي تطبيق التيك توك (مقاطع

من أعمال درامية وفنية بآداء تمثيلي للمستخدمين) في الترتيب األول بنسبة  ،%20.4وفي الترتيب الثاني
من (مقاطع األصدقاء والمتابعين) بنسبة  ،%17.1وفي الترتيب الثالث (مشاهير الفن والرياضة) بنسبة
 ،%15.1وفي الترتيب الرابع (مقاطع الخدع والتحديات) بنسبة  ،%14.2وفي الترتيب الخامس (الترند

واألكثر مشاهدة) بنسبة  ،%8.6وفي الترتيب السادس (مقاطع غير مرغوب فيها) بنسبة  ،%8.6وفي
الترتيب السابع (البث المباشر) بنسبة  ،%8.4وفي الترتيب الثامن (مقاطع من أعمال درامية ومسرحية
حقيقية) بنسبة  ،%6.2وفي الترتيب التاسع واألخير جاءت (الموضة واألزياء) بنسبة  .%0.7وتعكس

نتائج الجدول السابق تقديرات المراهقين لتفضيالت اصدقائهم في (الختيار مقاطع من األعمال الدرامية
والغنائية بأسلوب تمثيل المستخدمين) في الترتيب األول وهو ما يعكس مدي تقارب التفضيالت بين

الذات واألصدقاء ويمكن تفسيرها في إطار المسافة االجتماعية بين الذات واألصدقاء بأن األصدقاء

امتداد للذات.
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جدول ()15
المواد التي يتابعها اآلخرون على تطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة من المراهقين
المواد التي يتابعها األخرون
%
ك
الترند واألكثر مشاهدة

20.1

104

مقاطع غير مرغوب فيها

90

17.3

مقاطع الخدع والتحديات

84

16.2

مشاهير الفن والرياضة

72

13.8

البث المباشر

49

9.4

مقاطع من أعمال درامية وفنية بأداء تمثيلي
للمستخدمين

44

8.4

مقاطع من أعمال درامية ومسرحية حقيقية

38

7.3

مقاطع األصدقاء والمتابعين

32

6.1

الموضة واألزياء

8

1.5

اإلجمالي

518

100

اجمالي من سئلوا

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت المواد التي يتابعها األصدقاء على تطبيق التيك توك من
وجهة نظر المراهقين (كل جديد) في الترتيب األول بنسبة  ، %20.4وفي الترتيب الثاني من (تقليد

المشاهير) بنسبة  ،%17.1وفي الترتيب الثالث (األكثر مشاهدة) بنسبة  ،%15.1وفي الترتيب الرابع
(األصدقاء) بنسبة  ، %14.2وفي الترتيب الخامس (الرياضية) بنسبة  ،%8.6وفي الترتيب السادس

(الفن) بنسبة  ،%8.6وفي الترتيب السابع (األزياء) بنسبة  ،%8.4وفي الترتيب الثامن (األقارب) بنسبة
 ،%6.2وفي الترتيب التاسع واألخير جاءت (الدينية) بنسبة  . . %0.7وتعكس نتائج الجدول السابق
تقديرات المراهقين لتفضيالت اآلخرين في (الترند واألكثر مشاهدة) في الترتيب األول.

وبمقارنة الجداول ( )15،14،13يتضح اختالف ترتيب المراهقين لتفضيالت وميول تطبيق التيك

توك بالنسبة ألنفسهم وألصدقائهم ولآلخرين؛ حيث فضل لنفسه الجانب الدرامي الفكاهي واحتل المحتوى

الغير مرغوب فيه الترتيب األخير ،في حين امتد اختياره ألصدقائه في المحتوى الدرامي والفكاهي

أيضا ،أما بالنسبة لآلخرين فقد أكد على أن الترند
ًا
الترفيهي ،وجاء المحتوى الغير مرغوب فيه
متأخر ً
والمحتوى الغير مرغوب فيه هو ما يحكم تفضيالت اآلخرين في محتوى التيك توك ،وهو ما يعكس رؤية

وعيا في االختيارات والتفضيالت حيث يميل إلى متابعة ما هو مطروح
المراهقين لآلخرين في كونهم أقل ً
من اآلخرين دون تدقيق ،باإلضافة إلى تقدم تفضيله للتعرض للمحتوى الغير مرغوب فيه في االختيار
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

تعرضا للمضامين السلبية من أنفسهم ومن
الثاني ،وهو ما يعكس رؤية المراهقين لآلخرين بأنهم أكثر
ً
أصدقائهم.
 -6ترتيب أسماء األشخاص التي يتابعها المراهقون عبر تطبيق التيك توك:

جدول ()16
ترتيب أسماء األشخاص التي يتابعها المراهقين عبر تطبيق التيك توك توك
الترتيب

اسماء
األشخاص

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

مجموع الوزن
السابع الثامن التاسع العاشر األوزان النسبي

مودة األدهم

59

84

18

4

5

8

3

9

10

0

1635

14.5

حنين حسام

40

62

9

0

3

0

66

12

0

8

1372

12.2

الشرقاوي

68

8

0

9

59

3

41

1

11

0

1354

12

ريناد عماد

3

3

67

3

15

100

0

5

3

1

1322

11.7

نانسي زيدان

11

4

0

90

6

62

3

4

2

18

1262

11.2

رودينا احمد

0

10

32

68

8

5

9

6

59

3

963

8.5

شريف خالد

0

9

3

11

59

3

5

31

16

63

856

7.59

القيصر

7

11

0

6

0

4

3

121

12

36

855

7.58

محمود
الشيمي

0

3

7

5

41

18

64

0

0

62

850

7.53

جهاد حسن

12

6

64

4

4

0

3

11

87

9

810

7.2

جملة من سئلوا

200

مجموع األوزان المرجحة

11279

يتضح من الجدول السابق :ترتيب أسماء األشخاص التي يتابعها المراهقون عبر تطبيـق التيـك تـوك،

حيــث جــاء فــي المرتبــة األولــى (مــودة األدهــم) بــوزن مئــوي  ، %14.5وفــي المرتبــة الثانيــة (حنــين حســام)
بوزن مئوي  ، %12.2وفي الترتيب الثالث جاء (الشرقاوي) بوزن مئـوي  ، %12وفـي المرتبـة الرابعـة جـاء

(ريناد عماد) بوزن مئـوي  ، %11.7وفـي المرتبـة الخامسـة جـاء (نانسـي زيـدان) بـوزن مئـوي ، %11.2

وفي المرتبـة السادسـة جـاء (رودينـا أحمـد) بـوزن مئـوي  ،%8.5وفـي المرتبـة السـابعة جـاء (شـريف خالـد)

بوزن مئوي  ، %7.59وفي المرتبة الثامنة جاء (القيصر) بوزن مئوي  ،%7.58وجـاء (محمـود الشـيمي)

في المرتبة التاسعة بوزن مئوي  ، %7.53وفي المرتبة العاشرة واألخيرة جاءت (جهاد حسـن) بـوزن مئـوي
. %7.2

وممـا ســبق نالحـظ :تقــدم متابعـة صــفحات الفيـديوهات التــي تقـدمها اإلنــاث مقارنـة بصــفحات يقــدمها

الذكور وهي وسيلة لجـذب المتـابعين وتحقيـق المكسـب االفت ارضـي التـي تسـعى إليـه المراهقـات للفـت انتبـاه
النــاس إليهــا ولتبقــى تحــت دائـرة االهتمــام مــن اجــل زيــادة عــدد المعجبــين لمشــاهدة الفيــديوهات ،وتتفــق هــذه
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النتيج ــة إل ــى ح ــد كبي ــر م ــع نت ــائج تف ــوق ال ــذكور ف ــي مع ــدل االس ــتخدام مقارن ــة باإلن ــاث؛ إذ ته ــدف تل ــك
الغرئــز مــن أجــل البحــث عــن الشــهرة اإللكترونيــة والـربح ،ولــذا أطلــق الــبعض علــى هــذا
الفيــديوهات إلثــارة ا

التطبيق مصطلح المصيدة اإللكترونية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصـلت إليـه د ارسـة (سـماح2020،م ،ص  )448بـأن ظهـور فئـة اإلنـاث

كانـ ــت األعلـ ــى بنسـ ــبة  %87.36مـ ــن فئـ ــات وحـ ــدات التحليـ ــل لتطبيـ ــق التيـ ــك تـ ــوك ع ـ ـن الـ ــذكور بنسـ ــبة

.%12.36

 -7الشخصيات التي يتناقش معها المراهقون في محتوي مقاطع التيك توك:
جدول ()17
الشخصيات التي يتناقش معها المراهقون في محتوى مقاطع التيك توك
%
ك
الشخصيات التي يتناقش معها المراهقين
األصدقاء

147

57

ال أتناقش مع أحد

82

31.8

المدرسين

23

8.9

األسرة

6

2.3

اإلجمالي

258

100

إجمالي من سئلوا

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت في مقدمة الشخصيات التي يتناقش معها المراهقون في محتوي

مقاطع التيك توك في الترتيب األول (األصدقاء) بنسبة  ،%57وفي الترتيب الثاني (ال أتناقش مع أحد)

بنسبة  ،%31.8وفي الترتيب الثالث (المدرسين) بنسبة  ،%8.9وفي الترتيب الرابع واألخير (األسرة)

بنسبة .%2.3

ويمكن إرجاع السبب في النتيجة السابقة إلى أن التطبيق صمم في األساس ليكون
عالما مغلًقا
ً
للمراهقين والصغار ،فلقد كان أحد أسباب نجاحه هو استهدافه الموفق لشريحة جديدة من المستخدمين
وهم صغار السن من  18 :13سنة ،هذه الشريحة التي عزفت عن الوجود على تطبيق الفيس بوك الذي

أضحى مكان وجود اآلباء واألمهات واألقارب بينما هم يريدون مساحتهم الخاصة التي يشاركون فيها

اهتماماتهم مع من يمثلونهم في السن ومع أصدقائهم دون إشراف أبوي.
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 -8ممارسة المراهقين التحديات الخطرة التي تطرح بالتيك توك:

"

جدول ()18
ممارسة المراهقين أنفسهم للتحديات الخطرة التي تطرح بالتيك توك
%
ك
ممارسة المراهقين للتحديات الخطرة
ال

139

69.5

نعم

61

30.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن نسبة  %69.5من المراهقين المبحوثين لم يمارسوا التحديات الخطرة
التي يقوم بها مستخدمو التيك توك ،في حين أن نسبة  %30.5أكدوا ممارستهم لتلك التحديات.
جدول ()19
ممارسة األصدقاء للتحديات الخطرة التي تطرح بالتيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة
%
ك
ممارسة األصدقاء للتحديات الخطرة
ال

113

56.5

نعم

87

43.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن نسبة  %56.5من المراهقين المبحوثين أكدوا على عدم ممارسة

أصدقائهم التحديات الخطرة التي يقوم بها مستخدمو التيك توك ،في حين أن نسبة  %43.5منهم أشاروا
إلى ممارسة أصدقائهم لتلك التحديات منهم.
جدول ()20
ممارسة اآلخرين للتحديات الخطرة التي تطرح بالتيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة
%
ك
ممارسة األخرين للتحديات الخطرة
نعم

178

89

ال

22

11

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن نسبة  %89من المراهقين المبحوثين أكدوا على ممارسة اآلخرين

التحديات الخطرة التي يقوم بها مستخدمي التيك توك ،في حين أن نسبة  %11منهم أشاروا إلى عدم
ممارسة اآلخرين لتلك التحديات.

وتشير الجداول السابقة ( )20،19،18إلى عدم ممارسة المراهقين للتحديات الخطرة مقابل ممارسة
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اآلخرين لهذه التحديات ،وقد يرجع السبب في ذلك إلى إدراك المراهقين لمخاطر تلك التحديات التي تؤدي

إلى الوفاة أثناء ممارستها مثل تحدي كسر الجمجمة الذي أدى إلى إصابات عدد كبير من المشاركين في

التحدي بالشلل أو الوفاة.
 -9استجابات المراهقين على مقياس (أسباب متابعة تطبيق التيك توك):
جدول ()21
(أسباب متابعة تطبيق التيك توك)
المتوسط المرجح
2.66
2.60
2.57
2.52
2.37
2.36
2.34
2.30
2.30
2.30

التسلية وقضاء وقت الفراغ

115

57.5

29

14.5

56

28.0

تمدني بمعلومات جديدة

82

41.0

63

31.5

55

27.5

اعتدت على متابعتها يوميًا

59

29.5

70

35.0

71

35.5

1.94 2.14 2.29

جملة من سئلوا

200

وينتجونه من فيديوهات

المتوسط المرجح للمقياس

2.358

.715

89

44.5

81

40.5

30

.806 .819 .879

15.0

االنحراف المعياري

تساعدني على التخلص من
ضغوط الحياة والدراسة
بطريقة ساخرة

72

36.0

115

57.5

13

6.5

.588

تمكنني من متابعة المشاهير
ومخاطبتهم

98

49.0

64

32.0

38

19.0

.658

تساعدني في تحقيق الشهرة من
خالله عرض فيديوهاتي

96

48.0

75

37.5

29

14.5

.614

لجاذبية الفيديوهات التي يحتوي
عليها التطبيق من غناء ورقص
وتحديات

94

47.0

83

41.5

23

11.5

.687

تعرفني ببعض المواهب
الشخصية لألفراد اللي بتابعهم

87

43.5

99

49.5

14

7.0

.611

تشجعني على تكوين صداقات
جديدة والتواصل مع االخرين

126

63.0

52

26.0

22

11.0

.679

لتحقيق عائد مادي من خالل
انتاج فيديوهات مميزة

127

63.5

60

30.0

13

6.5

.718

اشعر معها بالمتعة واالثارة

138

69.0

43

21.5

19

9.5

.770

تقدم قوالب فكاهية تقلل من
شعوري من الملل

144

72.0

44

22.0

12

6.0

لمشاركة اصدقائي فيما
يتابعونه

موافق

.583

ك

%

ك

%

ك

%

العبارة

محايد

موافق

االتجاه العام

االتجاه

غير موافق

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

موافق

موافق
محايد

محايد

محايد

محايد
محايد
محايد
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يتضح من الجدول السابق :أن عبارة (تقدم قوالب فكاهية تقلل من شعوري من الملل) جاءت في

مقدمة أسباب متابعة المراهقين لتطبيق التيك توك بمتوسط مرجح  ،2.66ثم (أشعر معها بالمتعة واإلثارة)
في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.60ثم جاء (لتحقيق عائد مادي من خالل إنتاج فيديوهات مميزة)
في المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  ،2.57ثم في المرتبة الرابعة (تشجعني على تكوين صداقات جديدة

والتواصل مع اآلخرين) بمتوسط مرجح  ،2.52ثم في المرتبة الخامسة (تعرفني ببعض المواهب

الشخصية لألفراد اللي بتابعهم) بمتوسط مرجح  ،2.37ثم (لجاذبية الفيديوهات التي يحتوي عليها التطبيق
من غناء ورقص وتحديات) في المرتبة السادسة بمتوسط  ،2.36ثم (تساعدني في تحقيق الشهرة من

خالله عرض فيديوهاتي) ،و(تمكنني من متابعة المشاهير ومخاطبتهم) ،و(تساعدني على التخلص من

ضغوط الحياة والدراسة بطريقة ساخرة)( ،لمشاركة أصدقائي فيما يتابعونه وينتجونه من فيديوهات) في

المرتبة السابعة بمتوسط مرجح  ،2.30وفي المرتبة الثامنة (التسلية وقضاء وقت الفراغ) بمتوسط مرجح

 ،2.14وفي المرتبة التاسعة (تمدني بمعلومات جديدة) بمتوسط مرجح  ،2.14وفي المرتبة العاشرة
واألخيرة (اعتدت على متابعتها يومياً) بمتوسط مرجح .1.94

وجاء المتوسط المرجح لمقياس (أسباب متابعة المراهقين لتطبيق التيك توك)  2.358وهو ما يعادل

اتجاه موافق على مقياس ليكرت الثالثي.

وهو ما يشير إلى ارتفاع دوافع متابعة المراهقين لتطبيق التيك توك بشكل كبير .والتي تمثلت

معظمها في البحث عن دوافع التسلية والترفيه والبعد عن الملل في مقدمة الدوافع والبحث عن العائد

المادي والتواصل مع اآلخرين وتحقيق الشهرة في المرتبة الثانية وكلها حاجات استطاعت مواقع التواصل

االفتراضي من إشباعها لدى المراهقين وهو ما جعلهم يهربون من الواقع وضغوطه إلى العوالم االفتراضية

التي تساعدهم من تحقيق الكثير من أهدافهم وما يتفق مع خصائص المرحلة العمرية التي تبحث لها عن
دور وفي العادة ما يطمح في تحقيق نموذج يتسم بالشهرة.

واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة (عز الدين2019،م،ص )556أن من أهم أسباب تفضيل

تطبيقات األندرويد من أجل الترفيه أي كوسيلة ترفيهية وليست لدوافع معرفية ،كما اتفقت مع دراسة

(شيماء عز الدين2020،م ،ص  )287من أن الدافع األساسي الستخدام المبحوثين لتطبيق التيك توك

يهدف إلى التسلية وملء وقت الفراغ واتفقت مع ما توصلت إليه دراسة (أشرف لعوابدية2019،م ،ص

 )77من تقدم فئة الموضوعات الترفيهية والتي احتلت الترتيب األول في محتوى التيك توك بنسبة ،%48

في حين اختلفت مع ما توصلت إليه دراسة (رضا األشرم2015،م) حيث جاءت أهم أسباب استخدامات
المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في استكشاف الصداقات والعالقات مع األشخاص يليها االتصال

مع أشخاص يعرفونهم بالفعل.

"
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 -10ترتيب أشكال التفاعل التي يستخدمها المراهقون في تطبيق التيك توك:
جدول ()22
ترتيب أشكال التفاعل التي يستخدمها المراهقين أنفسهم في تطبيق التيك توك
الترتيب
مجموع
أشكال التفاعل
األوزان
األول الثاني الثالث الرابع الخامس

الوزن
النسبي

أتفاعل باإلعجاب

82

53

31

18

16

767

25.6

كتابة تعليق

64

56

20

31

29

695

23.2

أشارك الفيديوهات التي تنال
إعجابي

47

28

32

57

36

593

19.8

أنفذ العديد من الفيديوهات
عبر صفحتي

7

42

74

33

44

535

17.8

أمارس ألعاب تحديات
المطروحة عبر التطبيق

0

21

43

61

75

410

13.6

مجموع األوزان المرجحة

3000

جملة من سئلوا

200

يتضح من الجدول السابق :تقدم أشكال التفاعل التـي يقـوم بهـا المراهقـون خـالل اسـتخدامهم لتطبيـق

التيك توك (التفاعل باإلعجاب) ،حيث جاء في المرتبـة األولـى بـوزن مئـوي  ،%25.6وفـي المرتبـة الثانيـة

(كتابــة تعليــق) بــوزن مئــوي  ،%23.2وفــي الترتيــب الثالــث جــاء (أشــارك الفيــديوهات الت ـي تنــال إعجــابي)

بــوزن مئــوي  ،%19.8وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء (أنفــذ العديــد مــن الفيــديوهات عبــر صــفحتي) بــوزن مئــوي

 ،%17.8وفــي المرتبــة الخامســة واألخي ـرة جــاء (أمــارس ألعــاب تحــديات المطروحــة عبــر التطبيــق) بــوزن

مئوي .%13.6

تنوعا في أساليب التفاعل التي يمارسها المراهق تجاه المحتـوى االتصـالي لتطبيـق
ويظهر الجدول ً
التيك توك ،إذ اختار المراهقون أكثر من شكل من أشكال التفاعل وهو ما يؤكد على التفاعل الواسع الذي
يحظى به تطبيق التيك توك والذي يمكن إرجاعها إلى تفضيل هذا المحتوى من الفيديوهات عن غيره مـن

المحتوى المكتوب ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه د ارسـة (أشـرف لعوابديـة 2019 ،م -ص )93
من أن الشباب هم األكثر تفاعالً باإلعجاب وبالتعليقات على محتوى التيك تـوك بنسـبة  ،%56.6ود ارسـة

(فتحــي؛ عبــد الغفــار2020 ،م ،ص )1639مــن تقــدم اإلعجــاب كشــكل مــن أشــكال التفاعليــة عبــر التيــك
توك.
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جدول ()23
ترتيب أشكال التفاعل التي يستخدمها األصدقاء في تطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين عينة الدراسة:
الترتيب
الوزن
مجموع
اشكال التفاعل
النسبي
األوزان
األول الثاني الثالث الرابع الخامس
مشاركة الفيديوهات التي
تنال إعجابهم

79

60

21

17

23

755

25.2

تنفيذ العديد من الفيديوهات
عبر صفحتهم

45

73

31

9

42

670

22.3

التفاعل باإلعجاب

34

36

55

61

14

615

20.5

ممارسة ألعاب التحدي
المطروحة عبر موقع التيك
توك

28

28

52

38

54

538

17.9

كتابة تعليق

14

3

41

75

67

422

14.1

مجموع األوزان المرجحة

3000

جملة من سئلوا

200

يتضــح مــن الجــدول الســابق :تقــدم (مشــاركة الفيــديوهات التــي تنــال االعجــاب) اشــكال التفاعــل التــي
يقوم بها اآلخرون خالل اسـتخدامهم لتطبيـق التيـك تـوك مـن وجهـة نظـر المـراهقين حيـث جـاء فـي المرتبـة
األولى بوزن مئوي  ،%25.2وفي المرتبة الثانية (تنفيذ العديد من الفيـديوهات عبـر صـفحتي) بـوزن مئـوي
 ،%22.3وفـي الترتيــب الثالـث جــاء (التفاعـل باإلعجــاب) بــوزن مئـوي  ،%20.5وفــي المرتبـة الرابعــة جــاء
(ممارســة ألعــاب التحــدي المطروحــة عبــر موقــع التيــك تــوك) بــوزن مئــوي  ،%17.9وفــي المرتبــة الخامســة
واألخيرة جاء (كتابة تعليق) بوزن مئوي .%14.1
جدول ()24
ترتيب أشكال التفاعل التي يستخدمها اآلخرون في تطبيق التيك توك من وجهة نظر عينة الدراسة
الترتيب
الوزن
مجموع
أشكال التفاعل
النسبي
األوزان
األول الثاني الثالث الرابع الخامس

تنفيذ العديد من الفيديوهات
عبر صفحتي

91

69

21

2

17

815

27.1

ممارسة ألعاب التحدي
المطروحة عبر موقع التيك
توك

45

80

24

15

36

683

22.8

كتابة تعليق

31

25

82

43

19

606

20.2

التفاعل باإلعجاب

15

25

41

68

51

485

16.2

مشاركة الفيديوهات التي
تنال إعجابي

18

1

32

72

77

411

13.7

مجموع األوزان المرجحة

3000

جملة من سئلوا

200
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يتضــح مــن الجــدول الســابق :تقــدم (تنفيــذ العديــد مــن الفيــديوهات عبــر صــفحتي) أشــكال التفاعــل التــي
يقوم بها األصدقاء خالل استخدامهم لتطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين ،حيـث جـاء فـي المرتبـة
األولــى بــوزن مئــوي  ،%27.1وفــي المرتبــة الثانيــة (ممارســة ألعــاب التحــدي المطروحــة عبــر موقــع التيــك
تــوك) بــوزن مئــوي  ،%22.8وفــي الترتيــب الثالــث جــاء (كتابــة تعليــق) بــوزن مئــوي  ،%20.2وفــي المرتبــة
الرابع ــة ج ــاء (التفاع ــل باإلعج ــاب) ب ــوزن مئ ــوي  ،%16.2وف ــي المرتب ــة الخامس ــة واألخي ـرة ج ــاء (مش ــاركة
الفيديوهات التي تنال اإلعجاب) بوزن مئوي .%13.71
 -11مدى احتواء تطبيق التيك توك على محتوى غير مرغوب فيه من وجهة نظر المراهقين:
جدول ()25
مدى احتواء تطبيق التيك توك على محتوى غير مرغوب فيه من وجهة المراهقين عينة الدراسة

2.55

المتوسط
المرجح
2.71

تضاامن اسااتعراض صااور لمالبااس
عارية خارجة عن اآلداب العامة

128

64.0

54

27.0

18

9.0

2.43
2.42
2.31
2.29
2.28
2.02
1.85

جملة من سئلوا

200

المتوسط المرجح للمقياس

2.288

2.00

يضم العديد من التحديات الخطرة

52

26.0

66

33.0

82

41.0

.727

يعرض آراء دينية متشددة ومتطرفة

72

36.0

56

28.0

72

36.0

.697

يحتاااوي علاااى موسااايقي وأغااااني
هابطة

75

37.5

55

27.5

70

35.0

.746

اسااتخدام ألفاااظ وإيحاااءات خارجااة
تقاادم أفكااار هادمااة لقيمنااا وعاداتنااا
وتقاليدنا العربية

95

47.5

67

33.5

38

19.0

.830

يضاام الكثياار ماان اساااليب التنماار
والتحرش عبر التعليقات المختلفة

106

53.0

46

23.0

48

24.0

.766

يحتوي على مشاهد عنف ودموية

96

48.0

70

35.0

34

17.0

.853

يحتوي على مشاهد إباحية

109

54.5

67

33.5

24

12.0

.851

115

57.5

57

28.5

28

14.0

.807

اساااتخدام الفتياااات للموقاااع كسااالع
لتحقيااق شااهرة إلكترونااي وارباااح
مالياااة مماااا يسااااعد علاااى نشااار
الفاحشة

.514

ظهرت من خالله البيوت كصااالت
للرقص والغناء وانتهاك خصوصاية
الحياة

149

74.5

45

22.5

6

3.0

.655

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف
المعياري

العبارة

متوسط

متوسط

االتجاه العام

االتجاه

بشكل كبير

غير موجود

كبير

كبير

كبير

كبير
متوسط
متوسط

متوسط

متوسط
متوسط
متوسط
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

يتضح من الجدول السابق :أن عبارة (ظهرت من خالله البيوت كصاالت رقص وغناء وانتهاك

خصوصية الحياة ) جاءت في مقدمة المحتويات الغير مرغوبة على تطبيق التيك توك من وجهة نظر

المراهقين بمتوسط مرجح  ،2.71ثم (تضمن استعراض صور لمالبس عارية خارجة عن اآلداب العامة)

في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.55ثم جاء (استخدام الفتيات للموقع كسلع لتحقيق شهرة

إلكتروني وأرباح مالية مما يساعد على نشر الفاحشة) في المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  ، 2.43ثم في
المرتبة الرابعة (يحتوي على مشاهد إباحية) بمتوسط مرجح  ،2.42ثم في المرتبة الخامسة (يحتوي

على مشاهد عنف ودموية) بمتوسط مرجح  ،2.31ثم (يضم الكثير من اساليب التنمر والتحرش عبر
التعليقات المختلف) في المرتبة السادسة بمتوسط  ،2.29ثم (تقدم أفكار هادمة لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا
العربية خالل من استخدام ألفاظ وإيحاءات خارجة) في المرتبة السابعة بمتوسط مرجح  ،2.28وفي

المرتبة الثامنة (يحتوي على موسيقى وأغاني هابطة) بمتوسط مرجح  ،2.02وفي المرتبة التاسعة

(يساعد على التطرف الديني من خالل عرضه آلراء دينية متشددة ومتطرفة) بمتوسط مرجح ،2.00
وفي المرتبة العاشرة واألخيرة (يضم العديد من التحديات الخطرة) بمتوسط مرجح .1.85

وجاء المتوسط المرجح لعبارات المقياس بالكامل  2.288وهو ما يعادل اتجاه متوسط على مقياس

ليكرت الثالثي ،وذلك يشير إلى أن المحتوى الغير مرغوب على تطبيق التيك توك من وجهة نظر
المراهقين موجود بشكل متوسط.

ويمكن تفسير نتائج الجدول السابق في قدرة المراهقين للتعرف على ما يتضمنه التطبيق من

مضامين غير مرغوبة وبثه لمضامين دخيلة على مجتمعاتنا العربية المحافظة دون وجود ضوابط

بارز في المضامين الغير
أخالقية ،وتمثلت اتجاهات المراهقين بالتأكيد على أن أهم مضمون ظهر ًا
مرغوبة هو تحول البيوت إلى صاالت رقص وغناء مما انتهك الحياة الخاصة ،يليه ما تضمنه من
استعراض صور لمالبس عارية خارجة عن اآلداب العامة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

(جعود سماح2020 ،م ،ص  )448من أن %89.4من فيديوهات تطبيق التيك توك تتضمن مشاهد
أغاني ورقص.

 -12مستوى رضا المراهقين عن محتوي تطبيق التيك توك:
جدول ()26
مستوى رضا المراهقين عن محتوى تطبيق التيك توك
%
ك
مستوى رضا المراهقين
راضي إلى حد ما

84

42

غير راضي

71

35.5

راضي

45

22.5

اإلجمالي

200

100
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يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى رضا المراهقين عن محتوى تطبيق التيك توك (راضي

إلى حد ما) في الترتيب األول بنسبة  ،%42وفي الترتيب الثاني (غير راضي) بنسبة  ،%35.5وفي
الترتيب الثالث واألخير (راضي) بنسبة .%22.5
جدول ()27
مستوى رضا لدى األصدقاء عن محتوى تطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين عينة الدراسة
%
ك
مستوى رضا األصدقاء
راضي

109

54.5

غير راضي

83

41.5

راضي إلى حد ما

8

4

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى الرضا لدى األصدقاء عن محتوي تطبيق التيك توك

من وجهة نظر المراهقين (راضي) في الترتيب األول بنسبة  ،%42وفي الترتيب الثاني (غير راضي)
بنسبة  ،%35.5وفي الترتيب الثالث واألخير (راضي إلى حد ما) بنسبة .%22.5
جدول ()28
مستوى الرضا لدى األصدقاء عن محتوي تطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين عينة الدراسة
%
ك
مستوى رضا األخرين
راضي

124

62

راضي إلى حد ما

59

29.5

غير راضي

17

8.5

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى الرضا لدى اآلخرين عن محتوى تطبيق التيك توك من
وجهة نظر المراهقين (راضي) في الترتيب األول بنسبة  ،%62وفي الترتيب الثاني (راضي إلى حد ما)

بنسبة  ،%29.5وفي الترتيب الثالث واألخير (غير راضيين) بنسبة .%8.5

اختلف مستوى الرضا عند المراهقين أنفسهم عن تقديراتهم لرضا كل من أصدقائهم ومستوى رضا

اآلخرين؛ حيث عبر عن نفسه بأنه راضي إلى حد ما في الترتيب األول وغير راضي في الترتيب الثاني،
ويمكن إرجاع السبب لرؤيته أن هناك سلبيات أظهرتها الجداول السابقة لبعض المحتويات الغير مرغوبة،

وعيا لهذه السلبيات فجاءت اإلجابات متحفظة حول مستوى الرضا لما يقدمه،
فتمثلت إجابته بأنه أكثر ً
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

في حين جاءت تقديراته لآلخرين بأنهم راضيين في الترتيب األول وراضي إلى حد ما في الترتيب الثاني؛

مما يدل على االستخدام الغير واعي لآلخرين وتقبلهم للتطبيق بكل سلبياته.
 -13مستوى ثقة المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك:

المتوسط المرجح 2.52

االنحراف
المعياري
.722

موافق

13.5

2.51

.722

موافق

16.5

2.45

.761

موافق

21.5

2.37

.816

موافق

29.5

2.25

.884

محايد

14.5

1.91

.611

محايد

83.5

1.31

.712

العبارة

االتجاه العام

االتجاه

جدول ()29
مستوى ثقة المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك
غير موافق
محايد
موافق

محايد

ك

%

ك

%

ك

%

تمثيل المقاطع االباحية حقيقة

131

65.5

42

21.0

27

13.5

مقاطع الفيديو تعكس الواقع

130

65.0

43

21.5

27

الثقة في القدرة على ممارسة
التحديات المطروحة

123

61.5

44

22.0

33

معظم المعلومات المطروحة في
الفيديوهات القصيرة حقيقية

117

58.5

40

20.0

43

تلعب المؤثرات الصوتية دور
في خداع الفيديو المقدم

109

54.5

32

16.0

59

فيديوهات الضرب والقتل غير
حقيقة

47

23.5

124

62.0

29

يتم القتل بشكل حقيقي عن
طريق الجماعات اإلرهابية

29

14.5

4

2.0

167

جملة من سئلوا

200

المتوسط المرجح للمقياس

2.189

محايد

يتضح من الجدول السابق :أن عبارة (تمثيل المقاطع الباحية حقيقة) جاءت في مقدمة عبارات

مقياس مستوى ثقة المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك بمتوسط مرجح  ،2.52ثم (مقاطع

الفيديو تعكس الواقع) في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.51ثم جاء (الثقة في القدرة علي ممارسة
التحديات المطروحة) في المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  ،2.45ثم في المرتبة الرابعة (معظم المعلومات
المطروحة في الفيديوهات القصيرة حقيقية) بمتوسط مرجح  ،2.25ثم في المرتبة الخامسة (تلعب

دور في خداع الفيديو المقدم) بمتوسط مرجح  ،2.31ثم (فيديوهات الضرب والقتل
المؤثرات الصوتية ًا
غير حقيقة) في المرتبة السادسة بمتوسط  ،1.91ثم (يتم القتل بشكل حقيقي عن طريق الجماعات

ال رهابية) في المرتبة السابعة بمتوسط مرجح .1.31

وجاء المتوسط المرجح لعبارات المقياس بالكامل  2.189وهو ما يعادل اتجاه محايد على مقياس

ليكرت الثالثي ،وذلك يشير إلى أن مستوى ثقة متوسط للمراهقين في محتوى تطبيق التيك توك.

"
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وهذه النسب تشير إلى مؤشرات خطيرة فإن مجرد موقف المراهقين كمحايد من المحتوى الغير

مرغوب فيه وما يطرحه من قيم وسلوكيات شاذة وبنسب مرتفعة تصل إلى مستوى متوسط من الثقة فهذا
يدل على أن المراهقين تأثروا بما تتضمنه تلك التطبيقات ومضامينها استطاعت إقناعهم بأفكارها الشاذة،

وتعتقد الباحثة أن درجة ثقتهم في تلك التطبيقات قد تتجاوز حد المحايد ولكن يمكن أن يكونوا قد أخفوا

مدى ثقتهم واقتناعهم بهذا المحتوى خشية أن يشار إليهم بتأييدهم بما يتضمنه من تجاوزات قيمية
وأخالقية ،ولذا فتتوقع الباحثة أن تكون درجة الثقة أعلى من ذلك ،كما تعكس نتيجة الجدول قدرة هذه

التطبيقات على اختراق قيم وسلوكيات المجتمعات العربية وإحاللها وإدخال ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا
العربية المحافظة ،وأصبحت تلك التطبيقات هي الوسيط لنقل أيديولوجيات تلك المجتمعات وخلق جيل

جديد مؤيد لتلك األيديولوجيات ،وهو ما يدفعنا للخوف على هؤالء المراهقين الذين يقعون في براثن هذا

المحتوى بسهولة خاصة في ظل ارتفاع تعرضهم له.

 -14ما مدى ضرر محتوي التيك توك على مستخدميه من وجهة نظر المراهقين:
جدول ()30
التأثير الضار لتطبيق التيك توك على مستخدميه من وجهة نظر المبحوثين
%
ك
التأثير
ضار جدًا

161

80.5

ضار إلى حد ما

24

12

غير ضار

15

7.5

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى التأثر الضار لتطبيق التيك توك من وجهة نظر

جدا) في الترتيب األول بنسبة  ،%80.5وفي الترتيب الثاني (ضار إلى حد ما) بنسبة
المراهقين (ضار ً
 ،%12وفي الترتيب الثالث واألخير (غير ضار) بنسبة .%7.5
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

 -15التأثيرات الناتجة عن متابعة تطبيق التيك توك:

2.71
2.55
2.43
2.31
2.29

تجعلني أكثر عنفًا

75

37.5

55

27.5

70

35.0

2.02
2.00

تجعلني أتنمر على الابعض
من أجل مواكبة التعليقات

52

26.0

66

33.0

82

41.0

1.85

جملة من سئلوا

200

المتوسط المرجح للمقياس

2.271

.851

72

36.0

56

28.0

72

36.0

.806

أقضاااي ً
وقتااا طاااويالً ماااع
التطبيااق أكثاار ممااا أقضاايه
مع األسرة

.515

أدمااان الصاااور اإلباحياااة
والفيديوهات الخارجاة عان
اآلداب العامة

106

53.0

46

23.0

48

24.0

.655

تثير لدي الرغبة في تجربة
ما أشاهده

96

48.0

70

35.0

34

17.0

.727

أردد األغاني التاي أسامعها
واستخدام ألفاظ متداولة

115

57.5

57

28.5

28

14.0

.746

تحفزني علاى الادخول فاي
المنافسة

128

64.0

54

27.0

18

9.0

.830

أشاااعر باالضاااطراب لاااو
تعطل دخولي إلي التطبيق

149

74.5

45

22.5

6

3.0

.853

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف
المعياري

العبارة

المتوسط المرجح

جدول ()31
التأثيرات الناتجة عن متابعة تطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين
ضعيف
متوسط
قوي

االتجاه العام

االتجاه

"

قوي
قوي
قوي
متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

يتضح من الجدول السابق :أن عبارة (أشعر باالضطراب لو تعطل دخولي إلى التطبيق) جاءت في

مقدمة عبارات مقياس التأثيرات الناتجة عن متابعة موقع التيك توك من وجهة نظر المراهقين بمتوسط
مرجح  ،2.71ثم ("تحفزني على الدخول في المنافسة) في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.55ثم جاء

(أردد األغاني التي أسمعها واستخدام الفاظ المتداولة) في المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  ،2.43ثم في
المرتبة الرابعة (تثير لدي الرغبة في تجربة ما أشاهده) بمتوسط مرجح  ،2.31ثم في المرتبة الخامسة

(أدمن الصور اإلباحية والفيديوهات الخارجة عن اآلداب العامة) بمتوسط مرجح  ،2.29ثم (تجعلني أكثر
عنفا) في المرتبة السادسة بمتوسط مرجح  ،2.02ثم (أقضي وقتًا طويالً مع التطبيق أكثر مما أقضيه مع
ً
األسرة) في المرتبة السابعة بمتوسط مرجح  ،2.00وفي المرتبة الثامنة واألخيرة جاء (تجعلني أتنمر على
البعض من أجل مواكبة التعليقات) بمتوسط مرجح .1.85
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وجاء المتوسط المرجح لعبارات المقياس بالكامل  2.271وهو ما يعادل اتجاه متوسط على مقياس

ليكرت الثالثي ،وذلك يشير إلى أن مستوى التأثيرات الناتجة عن متابعة تطبيق التيك توك متوسطة.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (مصطفي2016 ،م -ص  )268والتي تؤكد على أن

اضحا في تشكيل قيم واتجاهات الشباب بنسبة .%100
لمواقع التواصل االجتماعي ًا
تأثير و ً
 -16تأثير المحتوى الغير مرغوب ب تطبيق التيك توك على المراهقين:
جدول ()32
تأثير المحتوى الغير مرغوب فيه بتطبيق التيك توك على المراهقين أنفسهم
%
ك
تأثير المحتوى الغير مرغوب على المراهقين
ليس له تأثير

109

54.5

تأثير ضعيف

66

33

تأثير قوي

25

12.5

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى تأثير المحتوى الغير مرغوب لتطبيق التيك توك على
المراهقين (ليس له تأثير) في الترتيب األول بنسبة  ،%54.5وفي الترتيب الثاني (تأثير ضعيف) بنسبة
 ،%33وفي الترتيب الثالث واألخير (تأثير قوي) بنسبة .%12.5
جدول ()33
تأثير المحتوى الغير مرغوب بتطبيق التيك توك على األصدقاء من وجهة نظر المراهقين
%
ك
تأثير المحتوى الغير مرغوب على األصدقاء
تأثير قوي

95

47.5

تأثير ضعيف

67

33.5

ليس له تأثير

38

19.0

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى تأثير المحتوى الغير مرغوب لتطبيق التيك توك على

األصدقاء من وجهة نظر المراهقين (تأثير قوي) في الترتيب األول بنسبة  ،%47.5وفي الترتيب الثاني
(تأثير ضعيف) بنسبة  ،%33.5وفي الترتيب الثالث واألخير (ليس له تأثير) بنسبة .%19
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

جدول ()34
تأثير المحتوى الغير مرغوب بتطبيق التيك توك على األخرين من وجهة نظر المراهقين
%
ك
تأثير المحتوى الغير مرغوب على األخرين
تأثير قوي

165

82.5

تأثير ضعيف

23

11.5

ليس له تأثير

12

6.0

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى تأثير المحتوى الغير مرغوب لتطبيق التيك توك على

األصدقاء من وجهة نظر المراهقين (تأثير قوي) في الترتيب األول بنسبة  ،%82.5وفي الترتيب الثاني
(تأثير ضعيف) بنسبة  ،%11.5وفي الترتيب الثالث واألخير (ليس له تأثير) بنسبة .%6

وبمقارنة نتائج جداول تأثير المراهقين وتقديرات تأثير أصدقائهم واآلخرين بالمحتوى الغير مرغوب

اجتماعيا ،وجاءت إجاباتهم داعمة للمسافة االجتماعية
فيه نجد أنهم أدركوا أن هذا المحتوى غير مقبول
ً
في تأثير الشخص الثالث وأن التأثير يحدث نتيجة للمازجة بين المبالغة والتقليل بالتأثير على الذات
واآلخرين.

وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (بشار عبد الرحمن 2017،م ،ص )244حيث توصلت

إلى أن المبحوثين يعتقدون بأن اآلخرين أكثر عرضة للمخاطر األخالقية في موقع فيس بوك.

وهي نتيجة طبيعية ألن الفرد عادة ما ينفي تأثره بأي سلوك سلبي يقلل من تقدير اآلخرين له في

حين يبالغ في تقديره إلحداث التأثير السلبي علىي اآلخرين.

 -17مستوى قبول المراهقين لفرض رقابة على تطبيق التيك توك:
جدول ()35
مستوى قبول المراهقين لفرض رقابة على موقع التيك توك
%
ك
فرض الرقابة
موافق إلى درجة كبيرة

108

54.0

موافق إلى حد ما

60

30.0

غير موافق على االطالق

32

16.0

االجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاء مستوى قبول المراهقين لفرض رقابة على تطبيق التيك توك على

المراهقين (موافق إلى درجة كبيرة) في الترتيب األول بنسبة  ،%54.5وفي الترتيب الثاني (موافق إلى حد

ما) بنسبة  ،%30وفي الترتيب الثالث واألخير (غير موافق على اإلطالق) بنسبة .%16

"
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ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ظل ارتفاع نسب قبول فرض الرقابة إلى رؤية المبحوثين في ضوء

نظرية تأثيرية اآلخرين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية اآلخرين من تأثيرات محتوى التيك توك واتباع

إجراءات وقائية في ضوء مفهوم الوالدية أو األسلوب األبوي الذي يفترض أن هذه اإلجراءات هي
إجراءات تصحيحية لحماية اآلخرين من مخاطر التيك توك.

 -18فاعلية الرشاد التربوي في نشر الرقابة الذاتية من أجل االستخدام اآلمن لتطبيق التيك توك
من وجهة نظر المراهقين:

جدول ()36
دور اإلرشاد التربوي في نشر الرقابة الذاتية من أجل االستخدام األمن لتطبيق التيك توك من وجهة نظر المراهقين عينة الدراسة
فاعلية الرشاد التربوي في نشر الرقابة
%
ك
الذاتية
موافق إلى درجة كبيرة

136

68

موافق إلى حد ما

41

20.5

غير موافق على اإلطالق

23

11.5

اإلجمالي

200

100

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت استجابات المراهقين عينة الدراسة على فاعلية اإلرشاد

التربوي في نشر الرقابة الذاتية من أجل االستخدام اآلمن لتطبيق التيك توك (موافق إلى درجة كبيرة) في

الترتيب األول بنسبة  ،%68وفي الترتيب الثاني (موافق إلى حد ما) بنسبة  ،%20.5وفي الترتيب الثالث
واألخير (غير موافق على اإلطالق) بنسبة  ،%11.5ويمكن تفسير ارتفاع نسب قبول اإلرشاد التربوي

كوسيلة لدعم الرقابة الذاتية للفرد إلى كونها رقابة ذاتية بعيدة عن المنع أو تدخل اآلباء الذي يرفضه

المراهقون في هذه المرحلة ،حيث يسعي لتحقيق استقاللية الشخصية كما يرفض فكرة حجب ومنع
استخدام تلك التطبيقات التي تحظي بتفضيل خاص لهم.
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

 -19أشكال الرقابة التي يوافق المراهقون على فرضها من أجل تحقيق االستخدام اآلمن:

2.46
2.43
2.35

حجااب الحكومااة للتطبيااق
التيك توك

91

45.5

52

26.0

57

28.5

2.17

جملة من سئلوا

200

المتوسط المرجح للمقياس

2.353

.676

فرض رقابة أسرية

91

45.5

88

44.0

21

10.5

.663

108

54.0

71

35.5

21

10.5

.845

ضااارورة وجاااود إرشااااد
تربوي الساتخدام آمان مان
قباااال أخصااااائي اإلعااااالم
بالمدارس

.663

إصدار الفتاوى الدينية التي
تحاااذر مااان مخااااطر تلاااك
التطبيقات

111

55.5

70

35.0

19

9.5

المتوسط المرجح

العبارة

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف
المعياري

االتجاه

االتجاه العام

جدول ()37
أشكال الرقابة التي يوافق المراهقون على فرضها من أجل تحقيق االستخدام اآلمن
معارض
محايد
موافق

"

موافق

موافق

موافق

محايد

متوسط

يتضح من الجدول السابق :أن جاءت (إصدار الفتاوى الدينية التي تحذر من استخدام تلك

التطبيقات) في مقدمة أشكال الرقابة التي يوافق المراهقون على فرضها لتحقيق االستخدام اآلمن لتطبيق
التيك توك بمتوسط مرجح  ،2.46ثم (فرض رقابة أسرية) في المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.43ثم

جاء (ضرورة وجود إرشاد تربوي الستخدام آمن من قبل أخصائي العالم بالمدارس) في المرتبة الثالثة
بمتوسط مرجح  ،2.35ثم في المرتبة الرابعة (حجب الحكومة لتطبيق التيك توك) بمتوسط مرجح .2.17

وجاء المتوسط المرجح لعبارات المقياس بالكامل  2.353وهو ما يعادل اتجاه موافق على مقياس

ليكرت الثالثي ،وذلك يشير إلى أن مستوى الموافقة المرتفعة لفرض أشكال الرقابة المختلفة على تطبيق
التيك توك لتحقيق االستخدام اآلمن.

اء من خالل نشر الوعي
ومما سبق نالحظ أن االختيار األول والثاني يدعم فكرة الرقابة الذاتية سو ً
الديني أو اإلرشاد التربوي لالستخدام اآلمن للوسيلة اإلعالمية ،ويهدف هذا النمط لإلتاحة مع وضع
ضوابط وقيود تنظم االستخدامات ،في حين جاءت الرقابة األسرية في ترتيب متأخر وهي نتيجة طبيعية

لسيكولوجية المراهق الذي عادة ما يميل للتمرد على األوامر األسرية ،وجاء منع أو حجب الدولة للمحتوى

الغير مرغوب فيه في المرتبة األخيرة مما يعكس رغبة المراهقين في استمرار التطبيق ألنه يعلم أن
العصر الحالي ال رقابة فيه على الميديا الجديدة.
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 -20اتجاهات المبحوثين نحو دور ال رشاد التربوي الستخدام آمن لتطبيق التيك توك:

%

المتوسط المرجح

العبارة

ك

ك

%

ك

%

2.54
2.43
2.43
2.30

يقدم توجيهات نظرية مفيدة
وقريبة من الواقع

97

48.5

64

32.0

39

19.5

2.29

جملة من سئلوا

200

المتوسط المرجح للمقياس

2.298

.656

لااااايس لاااااه تاااااأثير فاااااي
استخداماتنا

61

30.5

45

22.5

94

47.0

.705

سااااعدنا فاااي الحاااد مااان
التعاارض للمحتااوى غياار
المرغوب فيه

117

58.5

52

26.0

31

15.5

.746

اإلرشاااد التربااوي يساااعد
علاااى دعااام قااايم مجتمعناااا
وعاداتنا وتقاليدنا

111

55.5

64

32.0

25

12.5

.756

126

63.0

56

28.0

36

18.0

.773

لاااه تاااأثير إيجاااابي ودور
واضاااااح فاااااي التوعياااااة
باالسااتخدام اآلماان لتطبيااق
التيك توك

اإلنحراف
المعياري

االتجاه

االتجاه العام

جدول ()38
اتجاهات المبحوثين نحو دور اإلرشاد التربوي الستخدام آمن لتطبيق التيك توك
معارض
محايد
موافق

موافق

موافق

موافق

محايد

محايد

متوسط

يتضح من الجدول السابق :أن استجابات المراهقين عينة الدراسة التجاهاتهم نحو دور اإلرشاد

التربوي الستخدام آمن لموقع التيك توك في الترتيب األول عبارة (له تأثير إيجابي ودور واضح في
التوعية باالستخدام اآلمن لتطبيق التيك توك) بمتوسط مرجح  ،2.54ثم (الرشاد التربوي يساعد على

دعم قيم مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا) ،و(يساعدنا في الحد من التعرض للمحتوى غير المرغوب) في
المرتبة الثانية بمتوسط مرجح  ،2.43ثم جاء (يقدم توجيهات نظرية مفيدة وقريبة من الواقع) في

المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح  ،2.30ثم في المرتبة الرابعة (ليس له تأثير في استخداماتنا) بمتوسط

مرجح .2.29

وجاء المتوسط المرجح لعبارات المقياس بالكامل  2.398وهو ما يعادل اتجاه موافق على مقياس

ليكرت الثالثي ،وذلك يشير إلى اتجاه المراهقين اإليجابي نحو تفعيل دور اإلرشاد التربوي لتحقيق
االستخدام اآلمن لتطبيق التيك توك.
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د .والء الناغي" :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق (التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن :دراسة ميدانية"
"

فروض الدراسة:

"

الفرض األول" :توجد فروق دالة إحصائياً في إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب فيه
على تطبيق التيك توك على أنفسهم من ناحية وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين من ناحية أخرى"
جدول ()39
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في متوسطات إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على أنفسهم
وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين

إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى
غير المرغوب

المتغيرات
العدد

المتوسط

االنحراف

على أنفسهم

200

1.5700

.74016

على اصدقائهم

200

2.2900

.75415

على أنفسهم

200

1.5700

.74016

على األخرين

200

2.7450

.56708

على أصدقائهم

200

2.2900

.75415

على األخرين

200

2.7450

.56708

مستوى

قيمة

درجة

(ت)

الحرية الداللة

المعياري

-8.128

-15.104

-7.277

199

199

199

0.01

0.01

0.01

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات إدراك المراهقين
لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على أنفسهم وعلى أصدقائهم ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)8.128-وهي

قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )0.01لصالح أصدقائهم.

كما تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى

غير المرغوب على أنفسهم وعلى اآلخرين ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)15.104-وهي قيمة دالة إحصائياً
عند مستوي داللة ( )0.01لصالح اآلخرين.
كما تؤكد النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى

غير المرغوب على أصدقائهم وعلى اآلخرين ،حيث بلغت قيمة "ت"( (7.277-وهي قيمة دالة إحصائياً
عند مستوي داللة ( )0.01لصالح اآلخرين.

وبذلك فإننا نقبل الفرض األول القائل بوجود فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراك المراهقين
لتأثيرات المحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك على أنفسهم من ناحية وعلى أصدقائهم
وعلى اآلخرين من ناحية أخرى.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كل من (صالح2017،م ،ص  )240ودراسة (البطريق،

حصائيا في إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى السلبي
2016م ،ص  )199والتي توصلت لفروق دالة إ
ً
على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين.
وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض اإلدراكي لنظرية تأثيرية اآلخرين والتي يمكن تفسيرها في ضوء

التحيز نحو التفاؤل حيث يتنبأ األشخاص بدرجة أعلى لتأثيرات وسائل اإلعالم في اآلخرين أكثر من

أنفسهم بالنسبة للمحتوى الذي ينتج عنه أضرار.

ومن التفسيرات األخرى لحدوث الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين فكرة التحيز الخادم للذات،

اعيا للموقف لكنهم يعتبرون اآلخرين ساذجين أو قابلين
حيث يفترض األشخاص أن لديهم إدر ً
اكا و ً
لالنخداع ،وهو يستخدم بذلك إحدى آليات الدفاع عن الذات من اإلحساس بالقابلية للتعرض للخطر

وتدعيم لشعورهم بأنهم أقل قابلية للتأثر بالنتائج السلبية مقارنة باآلخرين ،وهو ما يجعلهم ينسبون ألنفسهم

اعيا لوسائل اإلعالم.
إدر ً
اكا و ً

الفرض الثاني" :توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك
باختالف النوع".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في معدل استخدام المراهقين
لتطبيق التيك توك باختالف النوع ،وذلك كما يلي:
جدول ()40
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في معدل االستخدام باختالف النوع
إناث
ذكور

النوع
العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
(ت)

درجة مستوى
الحرية الداللة

المتغير
معدل
االستخدام

1.9474 100

.80827

1.3425 100

.62847

2.786

198

0.01

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى وجود فروق دالة إحصائياً في معدل استخدام المراهقين لموقع

التيك توك باختالف النوع لصالح الذكور ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)5.758وهي قيمة دالة إحصائياً عند
مستوي داللة (.)0.05
وبذلك فإننا نقبل الفرض الثاني القائل بوجود فروق دالة إحصائياً في معدل استخدام المراهقين

لتطبيق التيك توك باختالف النوع لصالح الذكور.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة تقرير شركة ) )Sensor tower ,2019المتخصصة

في الهواتف المحمولة والتطبيقات على اإلنترنت بأن عدد مستخدمي تلك التطبيقات بين الجنسين بنسبة
 %56من الذكور مقابل  %44من اإلناث ،كما اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة (عبد المعز 2020،م،
ص  )3436من تفوق نسبة الذكور عن اإلناث في استخدام تطبيقات الفيديو القصير ،واختلفت مع ما
توصلت إليه دراسة (عز الدين 2019،م ،ص  )555من أن اإلناث األكثر في معدل االستخدام من

الذكور لتطبيقات األندرويد بنسبة %83عن الذكور .وقد يرجع االختالف في النتيجة إلى تعدد التطبيقات
وتنوعها ،أما الدراسة الحالية فقد تناولت التيك توك نموذجا للتطبيق.

ويمكن تفسير ارتفاع معدل استخدام الذكور لتطبيق التيك توك إلى أن أغلبية مقاطع التيك توك

تعرض أغاني ومقاطع للرقص تكون للجنس اآلخر من (اإلناث) وهو ما يدفع أغلبية الذكور من المراهقين
لالستخدام بمعدل يفوق اإلناث.

الفرض الثالث " :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير

المرغوب على تطبيق التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين باختالف النوع ".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في مستوى إدراك المراهقين

لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على تطبيق التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين
باختالف النوع ،وذلك كما يلي:
جدول ()41
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على تطبيق التيك توك على
أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين باختالف النوع
إناث
ذكور
النوع
العدد
إدراك
على
التأثيرات
أنفسهم

المتوسط

االنحراف
المعياري

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

100

1.4900

.65897

100

1.6500

.80873

-1.534

198

غير دال

على
أصدقائهم

100

2.3000

.79772

100

2.2800

.71181

.187

198

غير دال

على
اآلخرين

100

2.5300

.61349

100

2.6600

.62312

.139

198

غير دال

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى عدم وجود فروق دالة احصائياً في مستوى إدراك المراهقين
لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على تطبيق التيك توك على أنفسهم بإختالف النوع ،حيث بلغت قيمة

"ت"( ،)1.534-وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05
تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى عدم وجود فروق دالة احصائياً في مستوى إدراك المراهقين

"
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لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على أصدقائهم بإختالف النوع ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)0.187وهي

قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراك المراهقين
لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على األخرين بإختالف النوع ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)0.139وهي

قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

وبذلك يتم عدم قبول صحة الفرض الثالث القائل بوجود فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراك
المراهقين لتأثيرات المحتوى غير المرغوب على تطبيق التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى

اآلخرين باختالف النوع.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة (درويش2008 ،م ،ص 1)119حيث لم يثبت تأثير
النوع في إدراك المبحوثين لتأثيرات الفيديو كليب السلبية ،كما اتفقت مع نتائج كل من دراسة (مصطفي،

2018م ،ص  )890ودراسة (البطريق2016 ،م ،ص )200والتي توصلت كل منهم إلى عدم وجود

إحصائيا بين مساحة الفجوة اإلدراكية بين الذات واآلخرين وفًقا لمتغير النوع.
فروق دالة
ً

وهو ما يعني انتفاء متغير النوع كمتغير مؤثر في إدراك تأثيرية اآلخرين في هذه الدراسة.
الفرض الرابع " :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير
المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم وعلى

أصدقائهم وعلى اآلخرين".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدالت تعرض

المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على
أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين ،وذلك كما يلي:
جدول ()42
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى
ادراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين
معدالت التعرض
مستوى ادراك المراهقين
للتأثيرات
الداللة
معامل االرتباط
على أنفسهم

-.064

غير دال

على أصدقائهم

*.140

0.05

على األخرين

*.149

0.05
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إحصائيا بين معدالت تعرض المراهقين
يتبين من الجدول السابق :عدم وجود عالقة ارتباط ذات دالة
ً
للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم،
حيث بلغت قيمة ر ) ) .064-وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

إحصائيا بين معدالت تعرض
كما تشير نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباط طردية ذات دالة
ً
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على
أصدقائهم ،حيث بلغت قيمة ر( )*.140وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

إحصائيا بين معدالت تعرض
كما تؤكد نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباط طردية ذات دالة
ً
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على

اآلخرين ،حيث بلغت قيمة ر( )*.149وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

وبذلك يتم قبول الفرض الرابع جزئياً حيث وجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت تعرض
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى
على أصدقائهم وعلى اآلخرين.

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (صالح2017،م ،ص )241ودراسة

(البطريق 2016،م ص.)201

الفرض الخامس" :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة لدى المراهقين فيما
يعرض على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا التطبيق على أنفسهم وعلى أصدقائهم

وعلى اآلخرين".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مستوى الثقة

لدى المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم
وعلى أصدقائهم وعلى اآلخرين ،وذلك كما يلي:
جدول ()43
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين مستوى الثقة لدى المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك ومستوى ادراكهم
لتأثيرات هذا الموقع على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين
مستوى الثقة
مستوى إدراك المراهقين
للتأثيرات
الداللة
معامل االرتباط
على أنفسهم

*-.174

0.05

على أصدقائهم

*.175

0.05

على اآلخرين

**.201

0.01

"
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إحصائيا بين مستوى الثقة لدى
يتبين من الجدول السابق :وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات دالة
ً
المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على أنفسهم ،حيث

بلغت قيمة ر ) )* .174-وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05

إحصائيا بين معدالت تعرض
كما تشير نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباط طردية ذات دالة
ً
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على
أصدقائهم ،حيث بلغت قيمة ر( )*.175وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

إحصائيا بين معدالت تعرض
كما تؤكد نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباط طردية ذات دالة
ً
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا المحتوى على

اآلخرين ،حيث بلغت قيمة ر( )*.201وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01
وبذلك يتم قبول صحة الفرض الخامس حيث وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الثقة لدى
المراهقين فيما يعرض على تطبيق التيك توك ومستوى إدراكهم لتأثيرات هذا الموقع على أنفسهم وعلى

أصدقائهم وعلى اآلخرين.

الفرض السادس" :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى
غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدالت تعرض

المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه ،وذلك كما
يلي:

جدول ()44
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدالت تعرض المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه
معدالت التعرض
المتغيرات
الداللة
معامل االرتباط
فرض الرقابة

**.842

0.01

إحصائيا بين معدالت تعرض
يتبين من الجدول السابق :وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دالة
ً
المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه ،حيث بلغة

قيمة ر ) )* .174-وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

وبذلك يتم قبول صحة الفرض السادس حيث وجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت تعرض

المراهقين للمحتوى غير المرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومدى تأييدهم لفرض رقابة عليه.
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الفرض السابع" :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات تطبيق
التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين وبين مستوى تأييدهم لفرض اجراءات رقابية
للحد من التأثيرات السلبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مستوى إدراك

المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى األخرين وبين مستوى تأييدهم
لفرض إجراءات رقابية للحد من التأثيرات السلبية ،وذلك كما

يلي:

جدول ()45
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى
اآلخرين وبين مستوى تأييدهم لفرض إجراءات رقابية للحد من التأثيرات السلبية
مدى تأييد فرض الرقابة
مستوى إدراك المراهقين
للتأثيرات
الداللة
معامل االرتباط
على أنفسهم

-0.073

غير دال

على أصدقائهم

*0.123

0.05

على اآلخرين

**0.935

0.01

يتبين من الجدول السابق :عدم وجود عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائيا بين مستوى إدراك المراهقين

لتأثيرات تطبيق التيك توك على أنفسهم وبين مستوى تأييدهم لفرض إجراءات رقابية للحد من التأثيرات
السلبية ،حيث بلغت قيمة ر)) .073-وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05
إحصائيا بين مستوى إدراك
كما تشير نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دالة
ً

المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على أصدقائهم وبين مستوى تأييدهم لفرض اجراءات رقابية للحد من
التأثيرات السلبية ،حيث بلغت قيمة ر ( )*.123وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.05

إحصائيا بين مستوى إدراك
كما تؤكد نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دالة
ً
الم ارهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على اآلخرين وبين مستوى تأييدهم لفرض إجراءات رقابية للحد من
التأثيرات السلبية ،حيث بلغت قيمة ر ( )*.935وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

وبذلك يتم قبول صحة الفرض السابع جزئياً حيث وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
مستوى إدراك المراهقين لتأثيرات تطبيق التيك توك على أصدقائهم وعلى اآلخرين وبين مستوى تأييدهم

لفرض إجراءات رقابية للحد من التأثيرات السلبية.

وتدعم النتيجة ثبوت صحة الفرض السلوكي للنظرية الذي يربط بين درجة اعتقاد األفراد بتأثر

اآلخرين بالمضامين السلبية ومدى موافقتهم على اتخاذ إجراءات لحماية اآلخرين ،واتفقت هذه النتيجة مع

نتائج العديد من الدراسات منها دراسة (اللبان؛ فرحات2009 ،م) ودراسة (حسن2015 ،م ،ص ،)29
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ودراسة (الدهمشي2017 ،م ،ص  )48واختلفت مع ما توصلت إليه دراسة (صالح2017 ،م ،ص

.)246

ويمكن إرجاع السبب في تأييد وضع الرقابة إلى ما تداوله في الفترة األخيرة عبر وسائل اإلعالم من

أعماال تضر بقيم المجتمع
تجاوزات وما تم عرضه من قضايا والقبض على العديد من الفتيات الرتكابهن
ً

واستغالل التطبيق لممارسة األعمال الغير مشروعة مما جعل الجميع يشعر بخطورة هذا التطبيق
وضرورة وضع ضوابط مالءمة الستخدامه.

الفرض الثامن" :توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأييد المراهقين لفرض رقابة على تطبيق

التيك توك باختالف النوع".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في مستوى تأييد المراهقين

لفرض رقابة على تطبيق التيك توك باختالف النوع ،وذلك كما يلي:
جدول ()46
نتائج اختبار (ت) لقياس الفروق في مستوى تأييد المراهقين لفرض رقابة على تطبيق التيك توك بإختالف النوع
إناث
ذكور
النوع
العدد
المتغير
مستوى
تأييد
فرض
رقابة

المتوسط

2,2400 100

االنحراف
المعياري

.83024

العدد

100

المتوسط

2.5200

االنحراف
المعياري

.62732

قيمة
(ت)

2.691

درجة مستوى
الحرية الداللة

198

0.01

تشير نتائج تطبيق اختبار "ت" :إلى وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تأييد المراهقين لفرض

رقابة على تطبيق لتيك توك باختالف النوع لصالح اإلناث ،حيث بلغت قيمة "ت"( ،)2.691وهي قيمة
دالة إحصائياً عند مستوي داللة (.)0.01

وبذلك فإننا نقبل الفرض الثامن القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تأييد

المراهقين لفرض رقابة على تطبيق التيك توك باختالف النوع لصالح الناث.

ويمكن إرجاع السبب في النتيجة إلى أن الفتيات أكثر محافظة على التمسك بقيم وعادات المجتمع.
التعقيب على النتائج:
 -1توصلت نتائج الدراسة على المراهقين إلى ارتفاع معدل استخدام المراهقين لتطبيق التيك توك،
حيث جاء معدل االستخدام بشكل (دائم) بنسبة  %59وبكثرة في (أيام الجازات) بنسبة %47
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و(جميع األوقات) %26.5؛ مما يدل على أن التطبيق أصبح فاعالً في حياة اآلخرين ،وتمثلت
أهم اسباب ودوافع المتابعة في (تقديمه لقوالب فكاهية تقلل الشعور بالملل) ،يليه دافع (التسلية

والترفيه) في الترتيب الثاني ،أما أهم التأثيرات الناتجة عن متابعتهم للتيك توك فتمثلت في

(شعورهم باالضطراب لو تعطل دخولهم إلى التطبيق) في الترتيب األول.

 -2استطاع التيك توك أن يصل إلى المراهقين من (خالل العالنات على مواقع التواصل

االجتماعي الخاصة بهم) بنسبة  %52الخاصة بهم وهو ما يدل على استقطاب التطبيقات
لمستخدميها واستغالل مستخدمي اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ،يلي ذلك (معرفتهم به

من خالل أصدقائهم وأقاربهم) بنسبة  %36حيث يفضل المراهق تبادل معلوماته مع أصدقائه

حول ما هو جديد من تطبيقات وألعاب إلكترونية وفًقا لخصائص المرحلة العمرية ،كما يختار
المقاطع التي يفضلها وفًقا (الختيار وانتقاء قائمة التفضيالت) التي يتيحها الموقع بنسبة
 ،%31.5وتعتمد على الذكاء الصناعي في اختيار المزيد من التفضيالت واالهتمامات ،كما

تمثلت أهم تفضيالتهم للمواد التي يتابعونها (متابعة مقاطع من أعمال فنية ودرامية بأداء تمثيلي

لمستخدمي التطبيق) بنسبة  %22.5يليها (متابعة مقاطع من أعمال درامية ومسرحية) بنسبة

وعيا منهم ويفضلون (الترند واأل كثر مشاهدة) بنسبة
 ،%19.8في حين اعتقدوا أن اآلخرين أقل ً
 ،%20.1و(مقاطع غير مرغوب فيها) بنسبة .%17.3

 -3وتعددت صور تفاعل المراهقين مع محتوى التيك توك وجاء التفاعل (بالعجاب) في مقدمة

األشكال بوزن نسبي  25.6في حين اعتقدوا أن أصدقاءهم يميلون لتفضيل (مشاركة الفيديوهات

التي تنال إعجابهم) بوزن نسبي  ،25.2أما اآلخرين (فيفضلون تنفيذ العديد من الفيديوهات)
بوزن نسبي  ،27.1كما أكد المراهقون على عدم ممارستهم للتحديات الخطرة بنسبة  ،%69.5في

حين مارس هذه التحديات  ،%30.5وبالرغم من ضعف النسبة إال أنها تمثل خطورة في مرحلة
عمرية تميل للتقليد ومحاكاة كل جديد خاصة لو اتسم بالتحدي.

 -4أما عن تعرض المراهقين للمحتوى الغير مرغوب فيه على أنفسهم وأصدقائهم فقد تمثل بأنه يتم
بشكل (دائم) و(غير مقصود) في حين جاء تعرض اآلخرين لهذا المحتوى بشكل (دائم)

و(مقصود) وهو ما يدعم فرضية نظرية تأثيرية اآلخرين والمسافة االجتماعية ،وتمثل أهم مظاهر

المحتوى الغير مرغوب فيه على التيك توك في (إظهار البيوت كصاالت للرقص وانتهاك
خصوصية الحياة) يليه (استعراض المالبس العارية الخارجة عن اآلداب العامة).

 -5وبالرغم من أن المراهقين أكدوا على أنهم (راضيين إلى حد ما) بنسبة  %42على تطبيق التيك
جدا) على مستخدميه بنسبة  ،%80.5كما أكدوا أنه (ليس
تأثير ( ًا
توك إال أنهم أكدوا أن له ًا
ضار ً
قويا) على كل من أصدقائهم
له تأثير على أنفسهم) بنسبة  ،%54.5في حين أنهم أعطوا ( ًا
تأثير ً
واآلخرين ،وهو ما يدعم الفرض اإلدراكي لنظرية تأثيرية اآلخرين.
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 -6كما أبدى المراهقون موافقتهم على فرض رقابة (بدرجة كبيرة) بنسبة  %54لحماية اآلخرين من
مخاطر المحتوى الغير مرغوب فيه ،وتمثلت اختياراتهم ألهم أشكال الرقابة في (إصدار الفتاوى

الدينية التي تحذر من مخاطر تلك المواقع) في الترتيب األول يليها (الرشاد التربوي ألخصائي

العالم بالمدارس من أجل استخدام آمن) ،في حين تراجعت اختيارات (حجب الحكومة
للتطبيق) ،وهو ما يؤكد رغبة المراهقين في استمرار التطبيق ،وهو ما يدعم الفرض السلوكي في
نظرية تأثيرية اآلخرين.

التوصيات:
 -1االهتمام بتفعيل التربية اإلعالمية في المدارس من خالل وضع برامج إرشادية للتعامل مع تطبيقات
الهواتف الذكية ومواقع التواصل االجتماعي بهدف دعم الثقافة الرقمية وتجنب مخاطرها.

 -2ضرورة إجراء بحوث علمية أكاديمية في مجال اإلعالم الجديد لدراسة تأثيرات تلك التطبيقات على
فئات المجتمع ،وتسليط الضوء على ما تتضمنه من أيدولوجيات دخيلة على مجتمعنا.

 -3االستفادة من إمكانات تلك التطبيقات بعمل حمالت إعالمية هادفة في مختلف المجاالت للنهوض
بمجتمعاتنا العربية.

 -4توجيه المؤسسات اإلعالمية المصرية إلى توظيف إمكانات التطبيق في تقديم محتوى هادف يتالءم
مع طبيعة التطبيق ومستخدميه.

 -5المزيد من إجراء البحوث والدراسات حول الكشف عن تأثيرات استخدامات المراهقين لهذه التطبيقات
وعالقتها بالصحة النفسية لديهم.

 -6االهتمام باتخاذ اإلجراءات القانونية من قبل الجهات الرقابية بمالحقة الخارجين من مستخدمي هذه
التطبيقات.

مراجع الدراسة:
أوالً :المراجع العربية:
 -1البطريق ،غادة (2016م) .تعرض الشباب العربي للمواقع اإللكترونية المتطرفة فكريًا وعالقته بإدراكهم للمنطق الدعائي
للتنظيمات اإلرهابية "دراسة ميدانية في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث ،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط ،ع
(.)13
 -2األشرم ،رضا (2015م) التأثير االجتماعي لوسائل التواصل االجتماعي لتطبيقات واالشكاالت المنهجية ،مؤتمر التواصل
االجتماعي ،كلية االعالم واالتصال ،جامعة محمد بن سعود اإلسالمية10 ،مج (.)1
 -3العوابدية ،أشرف؛ عوني ،خالد(2019م) .القيم المتضمنة في تطبيق TikTokفي ظل نظرية الحتمية التكنولوجية (دراسة
تحليلية لعينة من فيديو لمستخدمين الجزائريين ،مجلة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة الحاج لخضر.
 -4الكحكي ،عزة(2007م) .إدراك الجمهور العربي واتجاهاته نحو القنوات الفضائية ذات المضامين الروحانية والغيبية :دراسة في
تأثير الشخص الثالث ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،ع (.)27
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 -5درويش ،شريف؛ فرحات ،دينا (2009م) المخاطر المتعلقة باإلباحية اإللكترونية على الشباب المصري وآليات مكافحتها
"دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي" ،المؤتمر العلمي االول "األسرة واإلعالم وتحديات العصر ،كلية اإلعالم،
جامعة القاهرة.
 -6درويش ،عبد الرحيم (2008م) أنماط مشاهدة الجمهور ألعاني الفيديو كليب وإدراك تأثيرها على اآلخرين ،المجلة المصرية
لبحوث اإلعالم ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،ع (.)32
-7

سالم ،انتصار(2015م) .إدراك الشباب الجامعي لتأثير محتوي العنف السياسي باإلنترنت وعالقته باتجاهاتهم نحو فرض
الرقابة على اإلنترنت :دراسة ميدانية في ضوء نظرية تأثير الشخص الثالث ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،كلية اإلعالم،
جامعة القاهرة ،ع (.)51

 -8سماح ،جعود(2020م) .استخدام األطفال في موقع التيك توك بالجزائر "دراسة تحليلية على عينة من فيديوهات التطبيق ،مجلة
الدراسات اإلعالمية ،المركز الديمقراطي العربي ،برلين ،ع (.)11
 -9صابر ،مصطفي(2010م) .تعرض المراهقين للدراما األجنبية وعالقته باالنحرافات السلوكية لديهم :دراسة ميدانية في إطار
نظرية تأثير الشخص الثالث ،مجلة دراسات الطفولة ،كلية الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس ،مج  ،13ع .49
 -10صالح ،سهير ( 2017م) .تعرض الشباب المصري للمواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت :دراسة في نظرية تأثير الشخص
الثالث ،المجلة العلمية لبحوث االذاعة والتليفزيون ،جامعة القاهرة ،كلية االعالم( ،ع) .11
 -11عبد الرحمن ،بشار(2017م) .عالقة الشباب الجامعي اليمني واإلماراتي بموقع فيس بوك ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،كلية
اإلعالم ،جامعة القاهرة ،ع (.)59
 -12عبد المجيد ،همت ( 2007م) اإلنترنت وعالقته بإدراك المراهقين للمخاطر الصحية في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث،
المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،ع (.)28
 -13عبد المعز ،هشام(2020م) استخدام تطبيقات الفيديو القصير وعالقته باآلثار النفسية واالجتماعية لدي الجمهور ،مجلة البحوث
اإلعالمية ،كلية اإلعالم ،جامعة األزهر ،ع ( ،)54ج (.)5
 -14عز الدين ،سمر( 2019م) أثر تعرض الشباب لتطبيقات االندرويد وتأثيرها على هويتهم الثقافية المصرية ،المجلة العربية
لبحوث اإلعالم واالتصال ،ع (.)27
 -15عز الدين ،شيماء(2020م) .أساليب التسويق بالفيديو القصير "دراسة استكشافية على تطبيق التيك توك في مصر" ،مجلة
بحوث العالقات العامة الشرق األوسط ،ع (.)27
 -16عمارة ،نائلة(2005م) .األغاني التليفزيونية المصورة (الفيديو كليب) ونظرية تأثير الشخص الثالث ،دراسة تطبيقية على عينة
من الجمهور المصري ،مجلة البحوث اإلعالمية ،جامعة األزهر ،ع (.)24
 -17فتحي ،محمد؛ عبد الغفار ،محمد (2020م) .سمات المحتوى اإلعالمي على تطبيق التيك توك دراسة مقارنة بين المنصات
العربية واألجنبية ،مجلة البحوث اإلعالمية ،كلية اإلعالم ،جامعة االزهر ،ع ( ،)54ج (.)3
 -18مصطفي ،أسماء(2016م) .استخدامات شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساتها على تشكيل قيم الشباب الجامعي ،المجلة
العلمية لبحوث الصحافة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،العدد (.)8
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Abstract

The

study aims to identify the extent of impact of the unsolicited
Tiktok content on teenagers and its relationship to educational counseling
towards safe use according to )third person effect model(.
This study belongs to the descriptive studies, the researcher applied the
sample survey method, and a questionnaire tool was also used to collect
data from the sample which reached 200 respondents.
The sample was chosen by intentional method from teenagers that using
the application.
The study reached several results, the most important of which are:
1- There are statistically significant differences in teenagers’ perception
of effects of the unsolicited Tiktok content on themselves, on their
friends and on others.
2- There are no statistically significant differences in teenagers’
perception of effects of the unsolicited Tiktok content on themselves,
on their friends and on others according to gender.
3- There is a statistically significant correlation between teenagers’
exposure to the unsolicited Tiktok content and their level of
perception of effects of this content on themselves, on their friends
and on others
4- There is a statistically significant correlation between teenagers’
perception level of effects of the unsolicited Tiktok content on
themselves, on their friends and on others and the level of their
agreement to impose control measures to reduce negative effects.
The study recommended necessity of conducting more media studies
about Tiktok application and its societal effects.

Keywords: Unsolicited Tiktok - Teenagers - Educational Counseling - Safe
Use.
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